
ANTIPASTI OCH INSALATA
Caprese - tomat, basilika och mozzarellasallad. 90:-
Tartara di Manzo - råbiff på vårt vis 125:-
Dagens sallad med stekt kyckling, tomat, syrad lök, sojabönor,
citronmajonnäs och bruschetta. 155:-

PASTA
Pasta Pomodoro med San Marzano, basilika och parmesan 110:- (VEG)
Linguine al carbonara - guanciale, ägg och pecorino romano 145:-
Gnocchi di patate med san marzano och buffelmozzarella 135:- (VEG) 
Pasta Filetto Di Manzo e Tartufo - Oxfilé, lök, tryffel, persilja, svartpeppar och grädde. 240:-

PIZZA
Margherita - San Marzano, fior di Latte, basilika. (VEG) 100:-
Marinara - San Marzano, vitlök, olivolja och oregano (VEGAN) 100:- 
Prosciutto Cotto - San Marzano, fior di latte, kokt skinka och basilika. 145:- (Barn 80:-) 
Karamba - San marzano, fior di latte ,spianata calabra, färsk chili, oliver och basilika. 145:-
Capocollo - San Marzano, fior di latte, coppa, svamp, semitorkade tomater och basilika. 150:-
Primavera - fior di latte, parma, Cremé fraiche, färska tomater, parmesan och basilika. 150:-
Barbabietola - Fior di latte, rödbetor, chèvre, parmesan, ruccola, valnötter och honung. 150:-
 

SECONDI
Risotto al asparagi med rostad grönkål och parmesan. 145:-
Stekt torskrygg med rostad potatis, rostade rotfrukter, grönsallad samt vitvinsås 165:-

DOLCE
Affogato - enkel espresso som hälls över en kula vaniljglass. 55:- 
Tiramisu - Savoiardikex, Marsala, Mascarpone, kaffe och kakao 90:-
Gelato Misto - Dagens glass 75:-
Nutellapizza - med färska bär och mascarponecremé. 170:-
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Ciao e Benvenuto!
Vi har skapat ett alldeles speciellt koncept kring vår lunch 
som skiljer sig lite från hur det funkar hos oss på kvällar 
och helger. 

Hela tanken är att du ska få så mycket tid som möjligt  
för att njuta av lunchen och ditt sällskap. Affärslunch?  
Vinlunch? Finlunch? Take-away? Långlunch eller springlunch? 
Du bestämmer! 

Så här funkar det!  
Pronto! Vi har skapat en digital ”fast lane” så du slipper 
köa och vänta. Du beställer och betalar direkt vid bordet 
genom vår app ”Ancon Order”. Boom - och sen kommer vi ut  
med maten! Det går självklart även att beställa dryck via 
appen.

Hoppas att du gillar det lika mycket som vi! Vi tar  
gärna emot feedback så din nästa upplevelse blir ännu  
bättre. Grazie mille!

Psst... 
Behöver du 

hjälp, säg till 
oss så löser 

vi allt! 

Guide 

1. Scanna QR-koden på bordet.

2. Lägg in din beställning  
och betala. Är ni ett  
sällskap som vill ha maten 
samtidigt? Gör beställningen  
från en telefon och swisha  
varandra. (Eller skapa en 
bjud-stafett!) 

3. Ta en assiett och doppa 
brödet i vår goda olivolja! 
 
...och vips så kommer vi ut 
med din beställning!

4. Njut av en god kaffe  
”Svedese” och cantuccini  
som du hämtar från buffé.


