san marco
ristorante - pizzeria - bar

TRERÄTTERSMENY
Pane tostato con gamberi
San Marcos berömda skagenröra gjord på handskalade räkor,
citronbalsamico & löjrom

Filetto di manzo
Cognacsflamberad oxfilé med sotad purjolök & trepepparssås
eller

Trota Salmonata
Halstrad fjällrödingfilé med sparris, fänkålscrudité och sojamajonnäs

Volcán de chocolate
Varm chockladfondant med grädde och halloncoulis

Trerätter 425/tvårätter 365

DRYCKESPAKET
Prosecco Treviso Brut

Valpolicella Ripasso Classico Superiore alternativt La Cappuccina soave

150
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ANTIPASTI
Pane all’agli

Färskt italienskt lantbröd med vitlökssmör, chili och persilja

45

Bruschetta Classico
Den klassiska italienska förrätten med mozzarella, cocktailtomater
& basilikaolja

85

Involtini di melanzane
Grillade auberginerullar fyllda med chévre, dadlar, valnötter & tryffelcreme

95

Pane tostato con gamberi
San Marcos berömda skagenröra gjord på handskalade räkor,
citronbalsamico & löjrom

Förrätt 135
Huvudrätt 195

RISOTTO

APERTIVO

BAR

tryffelrisotto
Risotto ai frutti di mare
Sparrisrisotto

Bellini

Delikatesstallrik

Prosecco & puré av persika

165

165

Martini Bianco/Rosso

85
4cl/40

Italienska Charkuterier (2 pers)
Gorgonzola, grana padano, salami,
breasoala, prosciutto, mozzarella och
fikonmarmelad
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INSALATA
San Marco’s Caesarsallad
Med grillad majskyckling eller med handskalade räkor, vitlökskrutonger &
knaperstekt rökt sidfläsk

175/185

Insalata Scampi
Vitlöksfrästa scampi, Napolitanasallad, kapris, balsamvinägrette & pinjenötter

175

BARN
(upp till 10 år)

Oxfilé med pommes och bearnaisesås
Pasta med köttbullar
Pasta carbonara
Pasta bolognese
Pizza(Margherita, Vesuvio, Campagnola, Hawaii eller Capricciosa)
Korv och pommes frites

85
60
60
60
70
50
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PRIMI
Cannelloni ai carciofi
Pastarullar med kronärtkockar, auberginer, zuccini, paprika, ricotta,
mozzarella, västerbottenost, grädde & tomatsås

165

Pennette di manzo al gorgonzola
Med tärnad ryggbiff(USA), gorgonzolasås, vitlök, portobello & grädde

170

Pasta prosciutto crudo
Pesto, prosciutto crudo, vitlök & en skvätt grädde

160

Rigatoni Carne
Med tärnad oxfilé, dijonsenap, portobello & grädde

165

Linguini Frutti di Mare
Tigerräkor, kräftstjärtar, blå musslor, handskalade räkor, tomatsås,
vitvin och gremolate

170
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SECONDI
Filetto di manzo
Cognacsflamberad oxfilé med sotad purjolök & trepepparssås

295

Controfiletto
Hängmörad amerikansk ryggbiff, rostade medelhavsgrönsaker &
tryffelbearnaisesås

285

Agnello arrosto
Grillade lammracks med auberginerullar fyllda med chévre, dadlar & valnötter
serveras med BBQ sås

285

Moules alla San Marco
Kokta blåmusslor på San Marcos vis, med pommes & färsk vitlöksbröd

245

Trota Salmonata
Halstrad fjällrödingfilé med sparris, fänkålscrudité och sojamajonnäs

265

Ett tillbehör ingår till varje secondi
västerbottengratinerad potatisgratäng, Italiensk bland sallad, pommes frites,
sparrisrisotto eller stekt kokt potatis
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PIZZA
Margherita Tomatsås och mozzarella
Vesuvio Tomatsås, mozzarella och skinka
Campagnola Tomatsås, mozzarella och färska champinjoner
Calzone Tomatsås, mozzarella och skinka (inbakad)
Capricciosa Tomatsås, mozzarella, skinka och färska champinjoner
Hawaii Tomatsås, mozzarella, skinka och ananas
Pavese Tomatsås, mozzarella, bacon, grillad paprika och rödlök
Tonno Tomatsås, mozzarella, tonfisk, lök och oliver
Napoletana Tomatsås, mozzarella, sardeller, kapris och oliver
Mille Fiori Tomatsås, mozzarella, skinka, champinjoner och räkor
Contadino Tomatsås, mozzarella, smörfräst spenat och salsicciakorv
Adriatico Tomatsås, mozzarella, skinka och räkor
Gamberetti Tomatsås, mozzarella, räkor, vitlök och persilja
Spinaci Tomatsås, mozzarella, scampi, smörfräst spenat och citron
La Casa Tomatsås, mozzarella, köttfärs, paprika, lök och champinjoner
Mafioso Tomatsås, mozzarella, salami, lök, körsbärstomat och fefferoni
Vegetariana Tomatsås, mozzarella, champinjoner, oliver, grillad paprika,

…………………………………………….…………………………….90
…………………………………………………………………..90
………………………….……90

…………………………………………………90
…………………….90

……………………………………………………….90
……………………………95

…………………………………………………..…..95
………….……………………..95
…………… ……………95
……….……………95

………………….…………………………………..95
……………………………………..95
………………………105
………..……105

………....……105

aubergine, zucchini och kronärtskocka……………………………………………………………………..……105

La colina Tomatsås, mozzarella, Kyckling, pesto, purjolök & körsbärstomater….. 105
Quattro Stagioni Tomatsås, mozzarella, champinjoner, skinka, räkor, musslor,
…

oliver och kronärtskocka………………..…………………………………………………………………………….……105
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Belicia Tomatsås, mozzarella, parmesan, ruccola, olivolja och pinjenötter
Cacciatora Tomatsås, mozzarella, italiensk salami, grillad paprika och

…..………105

champinjoner………………………………………………………………………………………...…………………….………105

Gorgonzola Mozzarella, gorgonzolaost och ruccolasallad
Mezza Luna(halvinbakad)Tomatsås, mozzarella, skinka, ruccola och

……………..………………..……105

Prosciutto crudo…………………………………..………………………………………………………………………………115

Paesana Tomatsås, mozzarella, prosciutto crudo och ruccola
San Marco Tomatsås, mozzarella, scampi, räkor och musslor
Mamma mia Tomatsås, mozzarella, Portabello, chevre, honung, rosé peppar.

…………………...…………115

………………..………………115

Körsbärstomat, pinjenötter…………………..……………………………………………………………….……………115

Provenzale

Tomatsås, mozzarella, oxfilé, vitlök, champinjoner, färsk tomat,
lök………………………………………………………..…………………………………………………………………….…..………115

Breasoala Tomatsås, mozzarella, grillad Paprika, baby spenat, pinjenötter och

breasoala……………………………………………..………………………………………………………………………………115

Caprino Tomatsås, mozzarella, chevre, Prosciutto crudo,körsbärstomat, baby

spenat och fikonbalsamico………………………………………………………………………………………….……115

Alla Barbabietola Tomatsås, mozzarella, chèvreost, rödbetor, valnötter,

portabello och ruccola……………………………………………………………………………………….……..………115

De Niro Tomatsås, mozzarella, bacon, skinka, vitlök, rödlök & salami

……………….……115

Till alla våra pizzor använder vi Extra Virgin olivolja, Caputo mjöl av typen”00”,
naturlig jäst & havssalt.
Alla ingredienser är av 100 procent italienskt ursprung: Mozzarella Fior di Latte,
Gorgonzola, Salsiccia Piccante, Salame Napoli, Prosciutto Cotto, Prosciutto
Crudo, Mutti krossade tomater.
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DOLCI
Dolce piccolino
Mörk chokladtryffel (70%) med säsongsvarierande frukter eller bär

50

Vaniljglass
Med kolasås eller chokladsås

55

Tirami sú
Klassisk italiensk kaka med savoiardikex och mascarponecréme

85

Volcán de chocolate
Varm chockladfondant med grädde och halloncoulis

95

Pizza dolcé
Mascarpone, philadelphiaost, mandelmassa, choklad med
cappuccinosmak, grillad ananas, glass & grädde

105

GOTT SLUT
Chokladtryffel, dubbel espresso & Angostura 1919

120
Kaffe
Te

25
20

Espresso
Cappuccino
Kaffe Latte

26/29
30
34

Finns flera smaker, fråga oss gärna
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DRYCKESMENY
Birra Moretti Fat 40cl………………………….59 Briska fläder,granatäpple,rosé,päron………..52
La Gradisca Ljus lager 50cl……………….79 Somersby blackberry fl. 33cl………52
La Mi dòna Blond Ale 50 cl

…………...…

79

Indian East Brooklyn 35,5cl…………...……65 Coca Cola fl. 33cl………..……………………29
Wisby Pils fl. 33cl……………………………….....52 Fanta fl. 33cl………..…………….………….………29
Kilkenny fl. 33cl…………………………….…..….52 Sprite fl. 33cl………..……………….………..………29
Peroni fl. 33cl………………………………..…..…..52 Coca Cola Zero fl.33cl…………...………29
Moretti fl. 33cl……………………………..…..……52 Apelsinjuice …………….……………………22
Mariestads Export fl. 50cl…….….….….65 Äppeljuice ……………………………………22
Mariestads Dunkel fl. 50cl……….....69 Loka citron fl. 33cl………..………….…………29
Mariestads Continental fl. 33cl….48 Loka naturell fl. 33cl…….……………………29
Baron Trenck …………….………..……………74 San Pellegrino Mineralvatten…………..32
Heineken fl. 33cl………………………………....49 Alkoholfri cider fl. 33cl…………..….………32
Corona Extra…………….……………...……….52 Alkoholfri öl fl. 33cl………..……………………29
Starobrno fl. 33cl………………………………...52 Alkoholfri vin Rött,Vit,Rosé………..………45
Jever…………………….……………………………….52

Lättöl

fl. 33cl………………………………..………34

Guinness(burk)…….………………….……….65
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DRINKLISTA
Dagens (Vitvin, sprite)……………………………..………….…...85
Dry Martini………………………………………………………..…118
Espresso Martini…………………………….............................…118
Gin & tonic …………………………………….........................…118
Frozen Daiquiri………………………………............................…118
(Passion, jordgubbe eller mango)
Frozen Margarita…………………………………...……………...118
Amaretto Sour….…………………………………..…………....…118
Irish coffee…………….………………….………………………......95

Single malt

cl 28:-

Bowmore (12-årig
Laphroaig (10 årig)
The GlenLivet (12 årig)
Macallan(12 årig)

Blended

cl 22:-

The Famous Grouse
Grants

Sprit

cl 22:-

Absolut Vodka m.fl.
Jägermeister
Star Dry Gin
Grappa
Sauza Tequila m.fl.
Sambuca
Fireball
Fernet

Bourbon

cl 28:-

Jack Daniel´s

Irish

cl 22:-

Jameson Whiskey

Likör
Kahlúa
Baileys
Drambuie
Cointreau
Xanté
Amaretto
Sourz m.fl. smaker
Limoncello
Passoa

cl 22:Luxardo Midori
Amaro Averna
Angostura 1919
Strega
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