
 

Smårätter 
 

 

Chevré Chaud - Getost Toast 99:- 

Surdegslevain med gratinerad Chevré,                                                                  
Valnötter & honung på salladsbädd 

 

La Burrata Caprese Sallad 135:- 

LyxCaprese! Gräddig busfärsk Burrata, magiskt god, med 
solmogna tomater, sallad och pestodressing. Serveras med 
nybakat surdegsbröd, olivolja och balsamico                                                                               

+Meny: Parmaskinka  159:-  

 

Trio av Tapas 99:- 

Kökets utvalda favoriter med säsongens smaker 

 

Apotekarns Ostbricka 149:- 

Fyra utvalda goda ostar med kex och marmelad 

 

Apotekarns Charkbricka 149:- 

Fyra utvalda läckra charkuterier med oliver, serveras med 
nybakat surdegsbröd, olivolja och balsamico 

 

Euforisk Tryffelmagi      125:- 

 Sigtuna Deli Tunnbrödchips med Apotekarns magiska tryf-
felost och Italiensk Tryffelsalami. 125:- 

 

 

 

För matmeny bokas mat och bord! 

Drop in för drycker och lättare barmeny. 

 

Mera Matigt 
 

 

Apotekarns  Lyxiga Delikatessbricka Grande 299:- 

Våra lyxigaste utvalda delikatesser och vårt tips!                                       
Sex olika ostar, fyra läckra charkuterier, tryffelost, oliver, 
pesto med mera. Serveras med nybakad surdegs levain, två 
olika kex, marmelad, olivolja, balsamico och havssalt.                     

         

Gourmetpizzor    

Bakade på supertunna surdegsbottnar och serveras på äkta 
Italienskt vis, bättre än Italien enligt våra gäster!       

  

Parma Gorgonzola 199:- 

Parmaskinka, gorgonzola, tomatsås och ruccola 

  

Salami Rosépeppar 199:- 

Rosépepparsalami, Brie de Meaux, tomatsås och ruccola 

 

La Caprese                        199:- 

Lyx Caprese på Pizza! Färskost, Tomatsås,                   

Busfärsk Burrata, parma, basilika pestodressing och ruccola 

 

Rödbeta Chevré  199:- 

Färskost, rödbetor, chevré, valnötter,  vår egna honung och 
ruccola                          

 

Formaggio Bianco 199:- 

Olivolja, färskost, chevré, säsongens frukt, rostade valnötter 
och vår egna honung  

 

Tartufi Bianco  199:- 

Tryffelolja, färskost, tryffelsalami, pecorino och ruccola 



 
 

Desserter 
Italienska lyxdesserter  
Tartufo Choklad 49:- 

Chokladglass med en kärna av Zabaglione                             
täckt med hasselnötter och kakao 

 

Tartufo Citron 49:- 

Citronglass med en kärna av Limoncellocremé                        
och fint hackade maränger.  

 

Tartufo Nötkrokant 49:- 

Hasselnötsglass med en kärna av chokladsås,                           
dekorerad med karamelliserade hasselnötter och maräng 

 

Pistage de Luxe 69:- 

Läcker Pistage och vaniljglass med choklad                            
och kanderade pistagenötter.  

 

Skogsbär de Luxe 69:- 

Härlig Yogurtglass med fräscha skogsbär.  

 

Mascarpone Hallon 69:- 

Mascarponecremé med chokladbitar på sockerkaksbotten. 
Toppad med hallon & hallonsås 

 

Tiramisu 69:- 

En äkta Italiensk Tiramisù med smak                                       
av Espresso kaffe 

 

Trio Choklad 69:- 

En lyxig chokladorgie med härlig chokladmousse                     
av vit, ljus & mörk choklad 

 
 

 

 

Chokladtartalette  69:-                              
Serveras med vispad grädde och säsongens frukt. 

  

Apotekarns Choklad & Lakrits  59:-                              
Choklad & Lakrits favoriter i lagom dos! 

 

Chokladtryfflar 24:- 

Handtillverkade tryfflar för chokladälskaren.                                 
Två utvalda ljuvligt goda!  

 

 

 

Choklad & Dryckes Provning 200:- 

Prova tre utvalda ädla drycker i kombination med choklad. 
Välj mellan:  

*Rom  

*Whisky 

*Avec 

*Gin 

*Aura Destillat. 



Apertizers  

Utvalda små godsaker att reta                             
aptitlökarna med! 

 
Gourmetchips  29:- 

Gourmetchips handfriterade i olivolja,                                                          
naturligt smaksatta  

 

Apotekarns utvalda Lyx Oliver 39:- 

Godaste oliverna Ni smakat!  

 

Tapas Chorizo 39:- 

Små goda ölkorvar. Lätt kryddiga & läckert                                           
drinktilltugg. 


