FÖRRÄTT
PIRI PIRI RÄKOR

Stekta i vitlökschili och
korianderolivolja, serveras
med en frasig baguette och
grillad lime 145.-/ 185.-

ARANCHINI FUNGHI

Friterade svamprisottobollar
serveras med parmesan och
ruccola 110.-

ANOVI

SALLAD & KLASSIKER

BRUSCHETTA

Knaprig baguette, tomat,
basilika, vitlök och virgin
olivolja 85.-

CARPACCIO DI MANZO

Svensk biff, parmesan,
ruccola, fänkål och
citronolivolja 145.-

VARMRÄTTER

ANOVI BURGER

Ugnstorkade tomater, gurka,
rostade mandlar, russin,
mynta, vårlök, grönkål och
limeolivolja 145.Tillval: Kyckling eller
halloumi 20.-

Serveras på briochebröd
med sallad, cheddar, picklad
lök, chipotleaioli. Med
pommes frites och
grönkålssallad 185.-

EFTERRÄTT
CHIMICHURRI DE
MANZO

VARM ÄPPELPAJ

NEAPELKYCKLING

NOVI's hemmarörda
tomatsås med pennepasta,
buffelmozzarella, basilika
och parmesan 185.Utan mozzarella 165.-

Med mozzarella, svamp,
tomatsås, oliver, och
vegetarisk caponatta 185.-

VEGETARISK RISOTTO

SEAFOOD SPAGETTI

BARNMENY
ANOVI'S SLIDERS

serveras med vaniljsås 85.-

2 st 45g sliders med pommes
frites 115.-

ITALIENSK
CITRONKAKA

PASTA POMODORO

Mörad ryggbiff med
smörpotatiskaka och
chimichurrisalsa 260.-

PASTA POMODORO CON
MOZZARELLA

Med färgade betor, getost,
rostad vitlök och rosmarin
145.-

QINOASALLAD

Mozzarella, prochiutto,
ruccula 155.Mozzarella, salami, röd
paprika 135.Mozzarella, svamp, lök,
spenat, majs 125.-

För två personer 225.-

Smörstekt havsaborre med
spenat, tomat, potatiskaka,
citron och grönkålssallad
230.-

Välj mellan kyckling 165.-,
räkor 185.- eller halloumi
165.-

CLUB SANDWICH

med pommes frites och
chipotledip 175.-

ANOVI'S PIZZA

VECKANS CHARK &
OSTAR

PAN SPIGOLA

ANOVI'S
CAESARSALLAD

serveras med färska bär
105.-

NOVI's hemmarörda
tomatsås med pennepasta,
basilika och parmesan 85.PANNKAKOR

serveras med grädde och sylt
70.Med tigerräkor, chilli, vitlök,
körsbärstomater i en
vitvinsreduktion 260.-

När du beställer en måltid märkt med en elefant skänker vi 5 kr till Wildhood Foundation för att skydda
vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel / för att bevara vilda djur och deras miljöer. Vårt mål är att alla
barn ska få växa upp på en levande planet! Stöd arbetet på wildhood.org och följ @wildhoodfoundation
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