VÄLKOMMEN!
Vi vill att Pianos meny ska leva. Och du
med den, eftersom vi gärna ser att DU
besöker oss ofta. Var inte rädd att berätta
vad du verkligen gillar och vad du tycker vi
kan göra bättre. Ibland ruffigt, ibland
elegant. Var anrättning har sin karaktär.
Men alltid gott & vällagat
ENJOY!




STARTERS





SIGNATURES



SPAGHETTI &
RISOTTO


OSTRON

BOUILLABAISSE

SPAGHETTI CARBONARA

Med chilivinaigrette & citron….……40kr/st

Dagsfångst, kräfta, blåmusslor, räkor,
legymer, rostad bröd, parmesanost
samt två sorters aioli .................................... 245kr

Som den skall serveras ............................... 195kr

LERUMSPLATTA
Ost & Chark från Närområdet…………145kr

Tre sorters cherrytomat, havskräfta,
oliv, örter & vitlök.............................................. 245kr

RATATOUILLE (VEG)
"SKAGEN"
Räkröra på rostat bröd, sikrom, citron
rödlök & dill……………………………………………………………..…135kr

SPAGHETTI GAMBERO

Vår goda ratatouille serveras med
säsongens pestobakade grönsak,
marinerad sallad samt citruscrème………………………………………………………………….……….……..235kr

RISOTTO ZUCCHI
Salsicca, ripassovin, timjan, purjolök,
taleggio ........................................................................... 265kr

CAPRESE
BIFF TARTAR "CLASSIC"

RISOTTO PIANO

LITEN MOULE AU VIN BLANC

med rödbeta, kapris, rödlök, senap,
pepparrot, äggula, & rostad potatis
…………………………………………………………………………………………………....225kr

Vitlök, saffran, King Oyster svamp,
pulled pork, konfiterade tomater,
palsternackschips .............................................. 245kr

Vitlök, persilja, aioli & rostat bröd
..................................................................................................... 120kr

WIENERSCHNITZEL

RISOTTO AL VERDE (VEG)

CEVICHE

Kalvinnanlår, persiljepotatis, citron,
ansjovis, kapris, smält smör samt
aioli ........................................................................................ 245kr

Säsongens grönsaker, vitlök, örter,
parmesanost............................................................. 195kr

på konfiterade tomater, buffelmozzarella & pesto .......................................... 110kr

På dagsfångst & säsongens grönsaker
med citrus, chili, koriander………………..…110kr

THE BURGER
ORIENTALISK RÅBIFF
Ingefära, koriander, lime, crunch,
soya, rostat bröd ................................................. 135kr



VARMRÄTTER

Högrevsfärs från Gråbo, grönsaker,
saltgurka, chilidressing, rostad potatis,
aioli ........................................................................................ 225kr





DOLCE



KVÄLLENS FÅNGST

OSTPLATTA

Kockarna skapar en härlig
fiskanrättning utifrån säsong och
råvarutillgång……………………………………………………….245kr

från "Garage Fromage" ............................. 110kr

CRÈME BRÛLÉE
Med säsongens bär ............................................. 85kr

RÖDTUNGA & HAVSKRÄFTA
Roulad med kräftmousse, dill- & kräftsås, potatispuré med lagrad ost,
legymer & pickles…………………………………………….295kr

TRE SMÅ SÖTA TAPAS

ENTRECÔTE "POIVRE VERT"

SORBET

Crèmad grönpepparsås, vitlöksbakad
tomat, riven potatistarte, fräsch
marinerad sallad på säsongens
grönsaker samt örtsmör…………………………295kr

Vi komponerar en lite trio utifrån
säsong och råvarutillgång ......................... 95kr

2 kulor .................................................................................... 50kr

TRYFFLAR & MACARONE
.........................................................................................................

65kr

Vi berättar gärna om anrättningars
innehåll och råvaruursprung om du
vill. Men du kan vara säker på att vi
gör allt för att handla så lokalt och
miljövänligt som möjligt.
För de yngre ordnar vi en mindre
portion av en god spagetti, risotto,
burgare eller schnitzel. Pris. 145kr
Är du allergisk eller önskar
specialkost? Din servitör guidar dig
gärna.

