
Pizzor
Alla pizzor innehåller tomat och ost

VESUVIO 110:-
Tomat, ost och skinka.
CALZONE 110:-
Tomat, ost och skinka (dubbelvikt).
CAPRICCIOSA 115:-
Tomat, ost, skinka och champinjoner.
FRANCESCANA 115:-
Tomat, ost, skinka och räkor.
MARINARA 115:-
Tomat, ost, musslor och räkor.
CACCIATORA 115:-
Tomat, ost, och salami.
VEGETARIANA 125:-
Tomat, ost, champinjoner, lök, oliver, sparris, 
och paprika.
HAWAII 115:-
Tomat, ost, skinka och ananas.
NAPOLITANA 115:-
Tomat, ost, sardeller, capris, oliver och vitlök.
NETTUNO 115:-
Tomat, ost, skinka, tonfisk och räkor.
CARUSO 130:-
Tomat, ost, köttfärssås, champinjoner och färsk 
paprika.
LA MAFFIA 130:-
Tomat, ost, bacon, champinjoner, lök, och paprika.
AFRICA 115:-
Tomat, ost, skinka, banan och ananas.
KEBABPIZZA 130:-
Tomat, ost, lök, kebabkött, feferoni och sås.
SOLE MIO 130:-
Tomat, ost, skinka, champinjoner och räkor.
GUDFADERN 130:-
Tomat, ost, tonfisk, lök, paprika och spansk peppar.
QUATTRO STAGIONI 130:-
Tomat, ost, skinka, räkor, champinjoner och musslor. 
CIAO-CIAO 130:-
Tomat, ost, champinjoner, lök, vitlök, capris och 
fläskfilé (dubbelvikt).
INDIANA 130:-
Kyckling, curry, banan och jordnötter.

Specialpizzor
Alla pizzor innehåller tomat och ost

QUATTRO FROMAGGI 140:-
Fyra sorters ost. Gorgonzola, mozzarella, riven 
parmesan.
PAGANINI 140:-
Fläskfilé, räkor, sparris och bearnaisesås.
LEONARDO DA VINCI 140:-
Parmaskinka, salami, mozzarellaost, gul lök och 
soltorkade tomater.
BAFFO SPECIAL 150:-
Oxfilé, champinjoner, ägg, sparris och bearnaisesås.
MILANO 140:-
Kebabkött, färska champinjoner, lök pepperoni och 
kebabsås.
GIUSEPPE VERDI 150:-
Fläskfilé, oxfilé, gorgonzolaost och färska 
champinjoner.
RIMINI 140:-
Fläskfilé färska champinjoner, lök, capris och 
spansk peppar.
VEGETARIALE SPECIAL 140:-
Färska champinjoner, färska tomater, rödlök, 
mozzarella och ruccolasallad.
PIZZA BOLOGNESE 130:-
Köttfärssås, jalapeño, mozzarella och färsk basilika.
PARMA 150:-
Mozzarella, parmaskinka, färska tomater, ruccola, 
basilika och hyvlad parmesan.

Extra tillbehör 15:- Kött, fisk, kyckling 30:-
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Förrätter
BRUSCHETTA ROMANA 119:-
Rostat italienskt lantbröd med tomat,
parmaskinka, basilika, vitlök och olivolja.
TOAST SKAGEN 149:-
Toast skagen med handskalade räkor, citron och dill. 
Toppas med löjrom.

Sallad
INSALATA CAESAR 149:-
Kyckling, romansallad, cocktailtomater, hyvlad 
parmesan, krispigt bacon, brödkrutonger och 
Caesardressing.

Vegetariskt
BROCCOLI GRATINATI  159:- + 50:- PANT
Ostgratinerade broccoli på ekplanka med 
duchessepotatis, gorgonzola och grillad tomat.
TAGLIATELLE VEGETALE 140:-
Pasta med zucchini, paprika och lök i tomatsås samt 
basilika och färskriven parmesan.

Kötträtter
BACONLINDAD FLÄSKFILÉ 209:-
Serveras med bearnaisesås, sparris och ugnsbakade 
cherrytomater.
SCALLOPINE GORGONZOLA 209:-
Gorgonzolagratinerad fläskfilémedaljonger med 
rödvinssås.
POLLO FANTASIA 209:-
Kycklingfilé lindad i parmaskinka med vitlökssmör och 
sherryvinsås.
SALTIMBOCCA ROMANA 219:-
Fläskfilémedaljonger med parmaskinka i marsalasås,
toppat med salvia.
PLANKSTEK OXFILÉ 249:- + 50:- PANT
Oxfilé på ekplanka med duchessepotatis, baconlindad 
sparris, grillad tomat, pepparsås och bearnaisesås.
PLANKSTEK FLÄSKFILÉ  219:- + 50:- PANT
Fläskfilé på ekplanka med duchessepotatis, baconlin-
dad sparris, grillad tomat, pepparsås och bearnaisesås.
FILÉ MIGNON BLACK AND WHITE 229:-
Oxfilé och fläskfilé, serveras med bearnaisesås, 
tryffelsås och sparris.
KALVFILÉ OSCAR 249:-
Smörstekt kalvytterfilé med kräftstjärtar, sparris och 
bearnaisesås.
DAL BAFFOS SCHNITZEL 209:-
Hemlagad, serveras med bearnaisesås och gröna ärtor.

Fiskrätter
GÖSFILÉ 229:-
Stekt gösfilé med kantarellsås.
RÖDINGFILÉ 229:-
Smörstekt rödingfilé med hummersås.
FISKPLANKA 229:- + PANT 50:-
Bergtungafilé på ekplanka med grillad tomat, aromsmör 
och duchessepotatis.

Pasta
PENNE RIGATE 140:-
Pennepasta med fläskfilé och färska champinjoner i 
gräddsås.
PASTA CARBONARA 130:-
Spaghetti med bacon, äggula, grädde och parmesanost.
TAGLIATELLE VENEZIANA 169:-
Tagliatelle med oxfilé, broccoli och gorgonzola i 
gräddsås.
TAGLIATELLE DAL BAFFO 159:-
Tagliatelle med räkor, ärtor, grädde, vitt vin och 
löjrom.Toppas med kräftstjärtar.
PENNE ROMANA 169:-
Pasta med oxfilé, fläskfilé, gorgonzola, zucchini och 
färska champinjoner i gräddsås.
LASAGNE AL FORNO 130:-
Husets hemlagade lasagne.
PASTA BOLOGNESE 130:-
Spaghetti med husets egna köttfärssås och hyvlad 
parmesan.
TAGLIATELLE DE VITELLO 160:-
Kalvytterfilé, Karl Johansvamp, kantareller, 
champinjoner, tryffel och färskriven parmesan.
TAGLIATELLE MONTAGNOLLA 169:-
Tagliatelle med parmaskinka, salami, färsk tomat, 
färska champinjoner, mozzarella, basilika och olivolja.
TAGLIATELLE AL POLLO  140:-
Tagliatelle med kyckling, kantareller, cocktailtomater och 
zucchini i gräddsås.
PENNE INDIANA 140:-
Penne med kycklingfilé, curry, paprika och jordnötter i 
gräddsås.
PASTA FRUTTE DI MARE 169:-
Tagliatelle med skaldjur i husets tomatsås med vitt vin, 
chili och vitlök.
MARE MONTE 179:–
Tagliatelle med scampi, färska champinjoner och lime i 
vitvinssås.

Dessert
TIRAMISU 79:-
Italienskt bakverk, savoiardikex doppade i kaffe och 
Amaretto, varvade med mascarponecreme.

AVHÄMTNINGSMENY - för er som vill äta hemma

DITT VAL AV POTATIS
Till kött: Råstekt potatis, stekt potatis, pommes frites, 

potatisgratäng eller klyftpotatis.
Till fisk: Kokt potatis eller spenatpotatis.

 För er som väljer bort potatis erbjuder köket
wokade grönsaker som alternativ.


