Piccoli piatti
Hamnmagasinets caprese

L, V

65:-

LL

85:-

Dadlar

N, V

60:-

Vitlöksbröd

G, V

55:-

Scampi

L

70:-

Aubergine

V

55:-

Tortelloni

L, G, VV

50:-

buffelmozzarella, vitlöks confiterade cocktailtomater,
basilika

Potatischips med löjrom

Friterad mandelpotatis chips med löjrom, hackad rödlök
och creme fraiche

Ugnsbakade dadlar fyllda med getost, karamelliserade
valnötter och honung

pizzabröd bakad med vitlöksolja, serveras med aioli

vitlök, chili, örter

vitlöksrostad aubergine serveras med ädelost, rostade
pinjenötter, rostad hasselnöt samt honung

hemgjord tortelloni fyllda med ricotta, basilika och
spenat, serveras med pancheta

Bruscetta

G, V

55:-

V

45:-

Smörstekt baguette skiva serveras med gettoskräm,
blåbärskompot samt balsamico

Oliver

mix av oliver marinerade i vitlök och timjan

Salumi e formaggi

urval av charkuteri och ostar serveras med knäckebröd,
marmelad, oliver samt vindruvor och confiterad tomat

L, G G

För två
För fyra

G=G=gluten, LL=laktos, NN=Nötter, ÄÄ=ägg, VV=vegetarisk

225:450:-

Stenugnspizza

Våra pizzor serveras med en pizzasallad vid sidan.
Alternativ för glutenfri pizza finns.

Capricciosa

L, G

150:-

L, G, N

155:-

L, G, N

170:-

Oxfilé

L, G

175:-

Salami

L, G

155:-

Bianca, bolognese

L, G

165:-

Bianca, sparris

L, G, N, V

165:-

Bianca, pizza di pere

L, G, N, V

155:-

Bianca, aubergine

L, G, N, V

160:-

L, G

185:-

tomatsås, mozzarella, äkta skinka, vitlöksstekta
champinjoner

Hawaii

tomatsås, mozzarella äkta skinka, syltad ananas,
kebabsås samt rostade pistagenötter

Prosciutto di parma

tomatsås, mozzarella, parmaskinka, ruccola,
parmesanost, grön pesto
tomatsås,mozzarella, marinerad oxfilé,
scharlottenlök, chili bea, parmesanost
tomatsås, mozzarella, salami, oliver, ugnsbakad
paprika, ricottaost
mozzarella, köttfärssås, ruccola, picklad rödlök,
ugnsbakad paprika, parmesanost
mozzarella, vit sparris, purjolöksmajonnäs,
rödbetscarpaccio, pistagenötter, parmesan
mozzarella, päron, getost, honung, rostade valnötter

mozzarella, ugnsbakad aubergine, getost, vitlöks
confiterade cocktailtomater, pinjenötter, balsamico

Bianca, frutti de mare

mozzarella, vitlöksmarinerade scampi, musslor och
gremolata, västerbottenost

Primi piatti

Alternativ för glutenfri pasta finns.

Pastor
Carbonara

L, G, Ä

155:-

L, G, V, N

155:-

Frutti di mare

L, G, Ä

185:-

Fillet di manzo

L, G

185:-

pasta linguini, stekt bacon, äggula,
svartpeppar och parmesanost

Pasta Genovese

pasta mezze med hemmagjord rödgrön
pesto, friterad halloumi, sugarsnaps,
rostade pinjenötter och parmesanost

pasta pappardelle, chilli marinerade
scampi, blåmusslor, handskalade räkor,
krämig tomatsås och parmesanost

pasta mezze, oxfilé, svampsås, stekt
champinjon, örter och parmesanost

Pasta di pollo

L, G,

165:-

Cannelloni

L, G, V

160:-

pasta pappardelle, smörstekt kyckling,
vitlöksrostade champinjon, ugnsrostad
paprika, smulad ädelost samt parmesan

ricottafyllda cannelloni med spenat och
basilika serveras med bechamel sås och
vitlöksrostade champinjoner samt
saltrostade pistage nötter

Risotto
Verdure

L

155:-

Sjömans risotto

L

185:-

krämig risotto med säsongens grönsaker
serveras med parmesan och saltrostade
pistage nötter

skaldjursrisotto serveras med scampi,
blåmusslor, handskallade räkor samt
parmesan

Insalate/Soppa
Caesar

(Alla sallader serveras med vitlöksstekt levain)

L, G

vitlöksstekt kyckling, cocktailtomat, skivad
rödlök, parmesan, bacon samt
caesardressing

Chevre

stekt getost, smörstekta betor,
karamelliserade valnötter, honungsmelon,
balsamico samt rostade frön

Skaldjur & fisksoppa

krämig skaldjurssoppa med torsk, lax,
räkor. Serveras med stekt levainbröd och
aioli

175:-

L, G, V, N

175:-

L, G, Ä

175:-

Burgare/Smörgåsar
Alla burgare serveras med saltgurka, aioli dipp, briochebröd,
pommes med parmesan)
160g ekologiskt svenskt kött från gröna gårdar)

Hot bacon*

L, G, Ä

175:-

L, G, Ä

175:-

L, G, Ä

185:-

L, G, Ä

175:-

L, G, V, Ä

170:-

L, G, Ä

195:-

serveras med krispig bacon, lagrad cheddarost,
chilibea, krispsallad, tomat, grillad lök

Cheeseburgare*
serveras med cheddarost,
senapsmajo, rökt BBQ, krispsallad, grillad lök,
skivad saltgurka
lägg till bacon 10:-0:-

Chevre burgare*
serveras med getost, honung, balsamico, lagrad
cheddarkräm, syltad lök, blåbärskompot

Hot amigo*
serveras med krispig bacon, lagrad cheddarost,
jalapeno, sweet chili majo

Halloumi burgare

friterad halloumi, guacamole, salsa, krisp sallad,
tomat, syltad lök,

Hamnmagasinets bookmaker

chilimarinerad oxfile sous vide serveras med
stekt levain, chilibea, syltad lök, krisp sallad och
tomat

Barnmeny
Pasta bolognese

L, G

75:-

Pizza Margherita

L, G, V

75:-

Barnburgare

L, G

75:-

pasta med köttfärssås

tomatsås, mozzarella

90g ostburgare serveras med sallad, tomat,
pommes och ketchup

Dolci
Chokladfondant

L, G

85:-

L, Ä

85:-

L

55:-

Crème brûlée

L, G

65:-

Nutella pizza

L, G, N

135:-

serveras med morotsglass och krossad mandelkaka

Brynt smörglass
serveras med earl grey maräng samt salt karamellsås

Affogato
Hamnmagasinets vaniljglass, espresso

smaksatt med kardemumma och frukostflingor

nutella, skogsbär,

vispad grädde, karamelliserade

valnötter (rekommenderas för två personer)

HAMNMAGASINET

