
We are all aboutWe are all about
the good foodthe good food
and great vibe and great vibe 

from Italan roots with 

an American touch

STARTERSSTARTERS
ITALIAN CHEESE & MEAT PLATTER ��165KR  
Italienska ostar och charkuterier, 
karamelliserad päronmarmelad� 

CARPACCIO������������������ 145KR  
63 gradigt ägg smaksatt  
med grappa, hyvlad parmesan, 
Muscatpumpa, pinjenötter  
och schalottenlök�

CLAM CHOWDER��������������� 135KR  
Honungsglacerat sidfläsk, kniv
musslor, tryffel med Ciabatta

SALSIFY ��������������������� 135KR  
Smörkokt svartrot, svartrotspuré 
med rostad vitlök, saltbakad  
rotselleri, syrad grädde,  
selleri, pumpa och fänkål

SIDES  
& 

SNACKS 
TUNA TARTAR 65KR 

Chilimarinerad tonfisk, avokado
mousse, forellrom och yuzo rostade 

sesamfrön� 

MARINATED OLIVES 55KR
Gröna oliver marinerade  
i örter och olivolja�

FRIES WITH DIPS 55KR
Soho Fries med ketchup på gula  

tomater och jalapeño�

SALSICCIA 65KR 
Små ölkorvar� 

GRILLED CORN 65KR 
Grillad majskolv med lagrad  

cheddar och tryffel� 

BREAD & BUTTER 55KR 
Cornbread med vispat pistagesmör 

och chillivinaigrette� 

Chef ’s Choice!
Se dagens tavla 

för kockarnas val�

Fråga vår personal vid allergier. Självklart löser vi vegetariska alternativ  
och glutenfri pasta om så önskas.ALLERGIER?

MENUMENU

Boka bord HÄR! 
MÅNDAG-Lördag

http://bit.ly/ventibokabord


MAINSMAINS
VENTI´S BANK *BURGER������������������������������������������������ 189KR  
180g svensk nötkött, potatobun, sallad, Pepper Jack ost, alspånsrökt bacon,  
picklad gurka och silverlöksmarmelad�  
*Bank Burger kan även beställas vegansk (Beyond Meat)

HALIBUT������������������������������������������������������������� 265KR  
Hälleflundra bakad i citron & krondill, betor, smörkokt persiljerot,  
friterad polenta och blåmusselsås� 

PASTA AL FREDO������������������������������������������������������ 195KR  
Fettuccine, hyvlad parmesan, vitlöksmarinerad kyckling och basilika� 

PASTA ALLE VONGOLE�������������������������������������������������� 195KR  
Linguine, hjärtmusslor, körsbärstomat, babyspenat, vitlök och chili� 

RISONI ALLA PESCATORA����������������������������������������������� 225KR  
Risoni i het tomatsås, blåmusslor, vittvin, friterad dill  
och kantareller� 

FILETTO DI BUFALO��������������������������������������������������� 280KR  
Frigående vattenbuffel från Verona med borderlaisesås,  
potatiskrokett, tryffel, rostad kål och portabello� 

CEASAR SALAD�������������������������������������������������������� 169KR  
Romansallad, majskycklinglårfilé, bacon, hyvlad Parmigiano Reggiano,  
Caesar dressing, tomat, rödlök och surdegskrutonger�  

TAGLIATELLE ALLA BOSCAIOLA (VEG)������������������������������������ 195KR  
Portabello, kantareller, friterad svartkål, parmesan, vintertryffel 

DESSERTSDESSERTS
DONUTS 95KR 

Creme anglaise smaksatt med Amaro di Angostura, kanderade pe
cannötter, hjortronsocker och vitchokladsmulor� 

GELATO 95KR 
Bourbongelato, björnbärskräm  

och Oreo cookiedough� 

TIRAMISU 85KR 
Espresso, savoiardikex, amaretto, kakao�  

Fråga vår personal vid allergier. Självklart löser vi vegetariska alternativ  
och glutenfri pasta om så önskas.ALLERGIER?

Boka bord HÄR! 
MÅNDAG-Lördag

http://bit.ly/ventibokabord

