Vi satsar på högkvalitativt kött i alla våra grillrätter –
nötköttet är oftast av rasen Black Angus eller motsvarande.
Köttet är fint marmorerat naturkött och mört samt har tagit
smak av det naturbete, gräs och örter, som djuren fötts upp
på. Vildsvinskotletterna kommer från Frankrike. Lamm från
Nya Zeeland. Fisken och skaldjuren är MSC certifierade
(miljöanpassad och hållbart fiske).
Till samtliga rätter serveras, förutom angiven sås, även husets aubergineröra, husets basilikaörtcrème och vår heta tomatsalsa samt
grillade cheritas tomater (aromatiska och söta) som tillbehör. Till rätterna kan du välja mellan fräsch och krispig sallad, potatisgratäng,
klyftpotatis eller pommes frites – där inget annat anges.

Grillrätter från Restaurangköket
Filetto di Pollo corn alla griglia
170 kr
Grillad Majskycklingfilé fylld med mozzarella, basilika, soltorkade tomater och prosciutto.
Serveras med husets vitlökssmör och karljohansvampsås samt smörstekta höstrotfrukter.
Controfiletto al Cinghiale con chantarelles e ortaggi a radice
200 kr
Grillade Vildsvinskotletter med smörstekta kantareller och smörstekta höstrotfrukter. Med
pressad potatis som kryddats med tryffelolja.
Agnello alla griglia
220 kr
Lammfilé marinerad med vitlök och örter direkt från grillen. Serveras på spegel av rosmarinsky
med basilika crème, kapris, oliver och vitlöksörtsmör samt ringlad tryffelolja.
Entrecôe alla griglia
250 kr
Förstklassigt mört och marmorerad Entrecôte direkt från grillen. Serveras på spegel av
tryffelsås, vitlöksörtsmör och smörstekta höstrotfrukter.
Filetto alla griglia stagionale
220 kr
Grillade Oxfilémedaljonger. Serveras på spegel av karljohanssvampsås och rödvinssås samt med
smörstekta höstrotfrukter.
Tournedos alla Peppe
250 kr
Rejäl tournedos av möraste Oxfilé från grillen, het kryddad med peppar. Serveras på spegel av
grönpepparsås och rödvinssås samt med smörstekte höstrotfrukter.
Grigliata mista – Blandad Grillfat - Beställning för minimum 2 personer
250 kr
Fat med Oxfilémedaljonger, Lammfilé, Majskycklingfilé och husets köttkorv – allt direkt från
/person
grillen med smörstekta höstrotfrukter och ett urval av våra goda såser och röror.
Fiskrätter från Restaurangköket
Filetto di Tonno grigliato con patate pressate
190 kr
Lättgrillad Tonfiskfilé (rosa kärna – anm. kan bli torr om den genomsteks). Serveras med
cheritas tomater stekta i olivolja med kapris, basilika och vitlök samt med rostad citron på bädd
av pressad potatis som toppas med aromatisk tryffelolja.
Salmone grigliato con risotto
190 kr
Lättgrillad Laxfilé på bädd av krämig risotto med svamp och sparris. Rätten toppas med
aromatisk tryffelolja och serveras med grillad sparris.
Scampi con finocchio
190 kr
Scampi, stekt i olivolja, vitlök och chili, på bädd av fänkål och zucchini i dragonsås. Garneras
med sparris. och serveras med pressad potatis, ris eller kokt potatis.
Brodetto della Casa
190 kr
Husets fisk- och skaldjursgryta med havets läckerheter i krämig hummer- och gräddfond kryddat
med lyxig saffran och serveras med aioli och rostad bröd alt. kokt potatis.
Allergiinformation: Observera att vi, trots höga ambitioner, inte kan garantera att inga rester finns kvar på kärl
och redskap och därmed i din mat. Var därför extra tydlig i samband med din beställning till vår servicepersonal så att
köket kan tillfredsställa dina behov respektive ge dig korrekt information i samband med beställningen för att undvika
hälsofarliga situationer. Rätter märkta med Lf* är laktosfria, eller kan serveras med laktosfri mejeriprodukt – utom
ost. Rätter märkta Gf* är glutenfria, eller kan serveras med glutenfritt alternativ (ris, potatis, pasta eller pizzabotten).
Observera dock att brödet innehåller gluten. Alla våra såser är glutenfria och alla våra pizzor, utom inbakade, kan fås
med glutenfri alternativ pizzabotten.

Alla Pastarätter, utom fyllda resp. lasagne, kan fås,
utan extra kostnad, med alternativ laktosfri
mejeriprodukt, utom ost, och även med alternativ,
glutenfri pasta - säg bara till i samband med
beställningen!
PASTA Pasta från Restuarangköket
Pasta Carbonara
Linguine med pancetta (bacon) och vitlök fräst i olivolja med grädde. Serveras med rå äggula,
nymalen svartpeppar och rikligt med parmesan.
Pasta Bolognese
Linguine med husets köttfärssås. Toppas rikligt med ruccola & parmesan.
Raviolacci ai funghi porcini
Stora pastakuddar fyllda med ricottaost och karljohansvamp. Serveras med vår krämiga
gorgonzolasås, eller med husets tomatsås - välj själv. Toppas rikligt med rucola och parmesan.
Tortelloni Giganti ai Ricotta e Spinaci
Stora tortellonikuddar fyllda med ricottaost och spenat. Serveras med vår krämiga
gorgonzolasås, eller med husets tomatsås – välj själv. Toppas rikligt med ruccola och parmesan.
Fettuccine con Verdure
Äggpasta med zucchini, svamp, paprika, fårost, oliver, lök, vitlök och chili frästa i olivolja. Med
vitvin och grädde i mustig tomatsås. Toppas med färsk basilika och rikligt med parmesan.
Rigatone con Pollo
Pastarör med kycklingfilé, zucchini, cocktailtomater, lök, vitlök och peperonicino frästa i olivolja
med saffran, vitvin och en skvätt grädde. Toppas med prosciutto, parmesan och ruccola.
Fettuccine a modo mio con pollo
Äggpasta med kycklingfilé, fräst i olivolja med svamp, vitlök, vitvin och grön pesto. Rundas av
med en skvätt grädde och färsk persilja. Toppas rikligt med parmesan och ruccola.
Fettuccine a modo mio con scampi
Äggpasta med scampi, fräst i olivolja med svamp, vitlök, vitvin, och grön pesto. Rundas av med
en skvätt grädde och färsk persilja. Toppas rikligt med parmesan och ruccola.
Fettuccine all Salmone
Äggpasta med lax, paprika, cocktailtomater, lök, vitlök och chili, fräst i olivolja med husets
tomatsås, en skvätt grädde samt färsk persilja. Toppas rikligt med parmesan och ruccola.
Fettuccine avocado e gamberreto
Äggpasta med avokado och handskalade räkor frästa i olivolja med vitvin, chili, vitlök och
grädde. Toppas med parmesan, ruccola och en klick kaviar.
Linguine Frutti di Mare
Linguine med scampi, bläckfiskringar, grönmusslor och kammussla, frästa i olivolja med vitvin,
chili, och vitlök. Med husets tomatsås och rikligt med persilja samt ruccola.
Sedanini alla Piemontese con Filetto
Skruvade pastarör med strimlad oxfilé,svamp, lök, vitlök och chili frästa i olivolja. Rundas av med
gräddig karljohansvampsås. Toppas rikligt med parmesan och ruccola.
Sedanini all tartufo e Filetto
Skruvade pastarör med strimlad oxfilé, svamp, purjolök, vitlök och chili frästa i olivolja. Rundas
av med tryffelsås och en skvätt grädde. Toppas rikligt med parmesan och ruccola.
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PASTA Pasta från Restuarangköket
Lasagne al Forno
Hemgjord Lasagne, gratinerat i ugnen med husets mustiga tomatsås, grädde och parmesan.
Rykande het från ugnen toppad med färsk ruccola och parmesan.
Cannelloni Ricotta e Spinaci e pollo
Stora pastarör fyllda med ricottaost och spenat. Gratineras i ugn med husets tomatsås, ost och
grädde samt toppas med ruccola Om du önskar, kan vi även lägga till kyckling, utan extra kostnad,
innan gratineringen - säg till vid beställning. Toppas rikligt med ruccola och parmesan.
Delizie alla Romagnola
Hemgjorda pastastubbar som fyllts med skinka, grillad zucchini och ost. Gratineras i ugn med
husets tomatsås, grädde och ost. Toppas rikligt med ruccola och parmesan.
Delizie ai Pollo
Hemgjorda pastastubbar som fyllts med grillad kycklingfilé, zucchini och ost. Gratineras i ugn med
husets tomatsås, grädde och ost. Toppas rikligt med ruccola och parmesan.

90 kr
100 kr

100 kr
100 kr

Krispig fräsch sallad med färskbakat bröd. Du kan även få
pasta utan extra kostnad. Lägg till ingredienser eller ta bort
det du inte tycker om. Välj mellan Rhode Island, Caesar, Vitlök
eller Vinägrett dressing, säg till i vid beställningen.
Fräscha Sallader
INSALATA Chef (Ost & Skinka)
Bädd av krispig blandsallad med tomat, gurka, paprika, lök, oliver och färska champinjoner.
Toppas rikligt med kokt skinka och ost.
INSALATA Gamberetti e avocado (Räkor & Avokado)
Bädd av krispig blandsallad med tomat, gurka, paprika, lök, oliver, färska champinjoner, ägg
och avokado. Toppas med räkor.
INSALATA Prosciutto e Mozzarella (Lufttorkad skinka & mozzarellaost)
Bädd av krispig blandsallad med tomat, gurka, paprika, lök, oliver och färska champinjoner.
Toppas med Prosciutto och Mozzarellaost.
INSALATA Pollo (Kyckling)
Bädd av krispig blandsallad med tomat, gurka, paprika, lök, oliver och färska champinjoner.
Toppas med grillad kycklingfilé och ananas.
INSALATA Caesare di Pollo (Caesarsallad med bacon & kyckling)
Bädd av krispig romansallad , bacon och grillad kycklingfilé, toppad rikligt med
brödkrutonger och parmesan. Säg gärna till om du vill ha tomat & gurka utan extra kostnad
eller om du inte vill ha kyckling.
INSALATA Al Tonno (Tonfisk)
Bädd av krispig blandsallad med tomat, gurka, paprika, avokado, lök, oliver, och ägg.
Toppas med tonfisk.
INSALATA Greco (Grekisk med grekisk ost)
Bädd av krispig blandsallad med tomat, gurka, paprika, ägg, rödlök, kalamataoliver. Toppas
rikligt med grekisk salladsost.
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Alla våra Pizzor, utom inbakade, kan fås med glutenfri
botten, mot pristillägg om 25 kr. Vi använder endast
italienska pålägg s.s. Salami, Prosciutto, äkta italienska
mozzarellaost etc.
Säg till om du vill ha extra pålägg eller ta bort något som
du inte tycker om!
Vegetariska Pizzor
75 kr

Margherita
Mozzarella, tomatsås & färsk basilika.
Pomodore
Mozzarella, tomatsås, färsk tomat & färsk basilika.
Funghi
Mozzarella, tomatsås & färska champinjoner.
Pecorino
Mozzarella, tomatsås, marin. kronärtskocka, pinjenötter, pecorino & ruccola.
Quattro Formaggio
Mozzarella, tomatsås, gorgonzola, chevré & parmesan.
Isabelle
Mozzarella, tomatsås, grillad paprika, aubergine, zucchini, färsk tomat & färska champinjoner.
Maria
Mozzarella, tomatsås, grillad paprika, aubergine, zucchini, färsk tomat, färska champinjoner &
grekisk ost.
Fisk & skaldjur
Paradiso
Mozzarella, tomatsås, färska champinjoner & räkor.
Marinara
Mozzarella, tomatsås, färska champinjoner & grönmusslor.
Napolitana
Mozzarella, tomatsås, sardeller, kapris & oliver.
Al Tonno
Mozzarella, tomatsås, tonfisk, oliver, rödlök, färsk tomat, persilja & citron.
Gambero
Mozzarella, tomatsås, scampi, grön pesto, färsk tomat & marinerad kronärtskocka.
Frutti di Mare
Mozzarella, tomatsås, scampi, räkor, calamari, pilgrimsmussla, grönmusslor, persilja, vitlök & färsk
tomat.
Blandad fyllning
Busola
Mozzarella, tomatsås, kokt skinka & räkor.
Primos
Mozzarella, tomatsås, kokt skinka, räkor & färska champinjoner.
Quattro Stagioni
Mozzarella, tomatsås, kokt skinka, räkor, färska champinjoner, grönmusslor, oliver & marinerad
kronärtskock
Kyckling
Pollo e curry
Mozzarella, tomatsås, grillad kycklingfilé, banan, pinjenötter & curry.
Kött
Vesuvio
Mozzarella, tomatsås & kokt skinka

75 kr
75 kr
80 kr
85 kr
85 kr
85 kr

75 kr
75 kr
75 kr
80 kr
95 kr
100 kr

85 kr
85 kr
90 kr

85 kr
75 kr

Capriciosa
Mozzarella, tomatsås, kokt skinka & färska champinjoner.
Hawaii
Mozzarella, tomatsås, kokt skinka & ananas.
Calzone
Inbakad med Mozzarella, tomatsås & kokt skinka, med ruccola.
Meza Luna
Halvinbakad med Mozzarella, tomatsås, kokt skinka, prosciutto, tomatsås & ruccola.
Cacciatore
Mozzarella, tomatsås, mild salami, färska champinjoner & grillad paprika.
Mafioso
Mozzarella, tomatsås, stark salami, färsk tomat, rödlök, pfefferoni & chiliolja.
Le Chef
Mozzarella, tomatsås, prosciutto, soltorkade tomater, oliver & färsk ruccola.
Mexicana
Mozzarella, tomatsås, köttfärs, majs, jalapeño, tacokrydda & gräddfil.
Kebab , Oxxfilé & Special
Kebab
Mozzarella, tomatsås, grillad kebabkött, färsk tomat, pfefferoni & vitlökssås.
Filetto
Mozzarella, tomatsås, marinerad oxfilé, champinjoner, vitlöksklyftor & bearnaise.
Di Milan
Mozzarella, tomatsås, marinerad oxfilé, färsk tomat, jalapeño & bearnaise.
Casa Speciale
Mozzarella, tomatsås, bresaola, parmesan, purjolök, vitlöksklyftor, pinjenötter & ruccola.
Anti pasti misto
Mozzarella, tomatsås, bresaola, prosciutto, stark salami, mild salami, färska champinjoner,
soltorkade tomater, färsk tomat, oliver & ruccola.

Läsk, Pepsi/Cola/Fanta/Zingo/Sprite/SevenUp/Lättöl 33 cl brk
Italiensk Läsk –San Peligrino
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15 kr
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Casa Buongiorno
”Italienaren i Huddinge”
Njut av genuin mat från vårt nyrenoverade
Restaurangkök vid ditt köksbord!
Gäller från
2017-11-10
Sjödalsvägen 16
Huddinge Centrum
Beställ på
Tel. 08 – 711 13 33
För vägkarta och mer information, vänligen se vår hemsida
www.buongiorno.se
Välkomna!

