Vår pasta går att få glutenfri.
Två soft buns serveras med kimchi, srirachamajonnäs,
rostad lök, picklad gurka & färsk koriander.
Välj mellan confiterat anklår, pulled biff eller vegansk
med rökt friterad tofu.

Carpaccio gjord på ryggbiff, serveras med wasabikräm,

Färsk pasta med oxfilé & svamp i en krämig pepparsås.
Toppas med nyplockad basilika, ruccola & hyvlad parmesan.

Färsk pasta med fajita marinerad svensk kyckling

hoisinmajonnäs, lågtempererad sojabakad äggula,

tre sorters paprika, gul lök, vitlök & grädde.

wonton-chips & rättika.

Toppas med hyvlad parmesan.
Kan fås vegetarisk med friterad rökt tofu.

Lägg till vitlöksbröd för 29 kr
Danilo Session IPA: lokalt producerad av DAFT i Göteborg 92 kr

Lägg till vitlöksbröd för 29 kr
Zonin Montepulciano, Sangiovese, Italien 88 kr

“I thought I told you not to make this a habit.”
Amerikansk löjrom serveras på chips med gräddfil,
picklad rödlök & färsk gurka. Toppas med finhackad gräslök.
Zonin Prosecco 1821, Glera, Italien 92 kr

Serveras med potato buns & pommes frites.
Våra burgare går att få glutenfria.

Burgare på högrev och oxbringa 200g, cheddarost, bacon,
krispsallad, bifftomat, rödlök, picklad gurka, majonnäs & BBQ-sås.
Serveras medium-well
Romansallad, knapriga krutonger, parmesan, bacon,
svensk cajunmarinerad kyckling & Danilos caesardressing.
Beyond Burger™, krispsallad, bifftomat, rödlök,
picklad gurka & vegansk srirachamajonnäs.
Glasnudlar, böngroddar, sojabönor, mixsallad, rödlök,
gurka, morötter, koriander, ingefära, mango, friterad grönkål &

Lägg till bacon eller cheddarost för 15 kr

ingefära- & yuzovinegrette.
Välj mellan rökt friterad tofu eller oxfilé.

.

Zonin Prosecco & pärsikopuré

Grappa, limejuice & socker

Hallonpuré, äpplejuice, limejuice & sockerlag
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Prata med personalen om du har allergier.

.

Kökets val utav styckdetalj 200g. Serveras med rödvinssås, confiterade
körsbärstomater, rostade haricots vertes & rosmarin- &
parmesanslungande pommes frites.

Klassisk crème brûlée med knäckig yta av karamelliserat socker.
Serveras med säsongens färska bär.

Rekommenderas medium-rare
Kladdkaka på mörkchoklad serveras med salted caramel grädde.
Entrecôte 250g. Serveras med asiatisk coleslaw & bearnaise.

Dessertvin - San Pedro Late Harvest, Chile 15 kr/cl

Välj mellan pommes frites och tomat- & löksallad.
Rekommenderas medium
Friterad asiatisk bun med kanelsocker & vaniljglass.
Byt till Sötpotatis fries 10kr

Kan fås vegansk med sorbet.

Graffigna, Malbec, Argentina 92 kr
Två sorters sorbet eller glass, toppas med bär.
Skivad Oxfilé marinerad i chili, ingefära, koriander & vitlök.
Serveras i romansallad med kimchi, vårlök, morötter &
sesamfrön samt asiatisk vinegrette. (Stark!)
Kan fås vegansk med rökt friterad tofu.

Två chokladtryfflar tillverkade av våra kockar.
Fråga efter dagens smak.
Kopp nybryggt kaffe & tryffel 49 kr.

Lägg till pommes frites för 29 kr

Stoneleigh, Riseling, Nya Zeeland 112 kr

Halstrad torskrygg på en bädd av vindruvor, sparris & svarta sesamfrön.
Serveras med wasabikräm & potatiskroketter.

Barn upp till 12 år. Festis och
glass med chokladsås ingår.

Burgare på högrev och oxbringa 100g & cheddarost.
Serveras med pommes frites & ketchup.

Våra expressrätter. Prata med personalen om du har ont om tid.
Våra stjärnrätter tillhör Danilos egna favoriter.
Våra dryckesförslag som passar till rätterna.
Innehåller gluten eller sojasås.
Innehåller laktos.
Lakto-ovo-vegetarisk kost (fri från animaliska produkter förutom ägg och mejeri).
Vegansk kost (fri från animaliska produkter).
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Amerikansk löjrom serveras på chips med gräddfil
picklad rödlök & färsk gurka. Toppas med finhackad gräslök.

Kökets val utav styckdetalj 200g. Serveras med rödvinssås, confiterade
körsbärstomater, rostade haricots vertes & rosmarin- &
parmesanslungande pommes frites.
Rekommenderas medium-rare
Carpaccio gjord på ryggbiff, serveras med wasabikräm,
hoisinmajonnäs, sojabakad äggula, wonton-chips & rättika.
Klassisk crème brûlée med knäckig yta av karamelliserat socker.
Serveras med säsongens färska bär.
Skivad Oxfilé marinerad i chili, ingefära, koriander & vitlök.
Serveras i romansallad med kimchi, vårlök, morötter &
sesamfrön samt asiatisk vinegrette. (Stark!)

Friterad asiatisk bun med kanelsocker & vaniljglass.
Två soft buns serveras med kimchi, srirachamajonnäs,
rostad lök, picklad gurka, färsk koriander & rökt friterad tofu.

Beyond Burger™, krispsallad, bifftomat, rödlök,
picklad gurka & vegansk srirachamajonnäs.

Kladdkaka på mörkchoklad serveras med salt karamellgrädde.

Danilo Donati 1926-2001
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