DRINKS
Bobler // 65 gl/250 fl

friske franske bobler fra Charles Bailly

Aperol Spritz // 75

FORRETTER
VITELLO TONNATO
kalveinderlår med tunsovs, kapers og syltet citron

aperol, spumante, appelsin og soda

HVIDE ASPARGES + 65 kr.

Dark ’n’ Stormy // 85

serveret med håndpillede rejer, parmesan-creme,
friterede kapers og urter

Tony’s G&T // 65

modne tomater, mozzarella, basilikum og olivenolie

mørk rom, ginger beer og lime

gin, acqua tonica og lime

Poretti #4 // 35

skøn italiensk bajer - premium lager

DET PRAKTISKE
3 retter // 200 kr.
Du vælger først en forret, dernæst en hovedret
og slutteligt en dessert
Vær opmærksom på, at der på nogle retter
kan forekomme tillæg

Manifestet
Vi elsker at kunne tilbyde fremragende mad og drikke til en
ualmindelig fornuftig pris, og for at kunne netop det, må vi gi’
os lidt på andre områder.
1) Vi sørger for god vin og mad i lækre omgivelser – vi
fortæller ikke lange historier om maden og kender ikke til de
intime detaljer omkring vinenes tilblivelse.
2) Du er selv en aktiv deltager i måltidet; du skænker selv og
læser dig selv til elementerne på tallerkenen – derfor kan vi
servere gode råvarer og store vine til billige priser.
3) Vores medarbejdere på gulvet er udvalgt efter deres gode
humør og smittende latter, ikke deres intense studier af vine og
oste. Hvis I har spørgsmål, så spørg endelig. Svaret kan sikkert
findes, og vi leder gerne.
4) Lever vi ikke op til dine forventninger, så råb op! Vi kan
bestræbe os på at løse problemerne nu og give jer en god aften –
i morgen er det for sent!

Kreditkortselskabets gebyr vil blive pålagt regningen
ved betaling med kreditkort.
Har du fødevareallergier? Tag fat i din tjener, så vi kan
guide dig sikkert gennem menuen.

TONY ANBEFALER…

INSALATA CAPRESE (v)

Ripasso
Corte Figaretto

HOVEDRETTER

Valpolicella

CHICKEN ALFREDO

...er vinen, vi selv drikker for tiden. Har
man sagt Ripasso, må man også sige Corte
Figaretto. Denne elegante Veneto-vin med
noter af rosiner og amarena-kirsebær går
fantastisk til vores italienske
sommerretter.
-Og så er det Amarone’s lillebror!

garganelli-pasta med cremet flødesauce, parmesan
og rosmarin-confiteret økokylling

LASAGNE

et dygtigt stykke lasagne med cremet bechamelsauce
og rødvinsbraiseret oksetykkam

TONY’S MEATBALLS

400/flaske 100/glas

saftige kødboller i krydret tomatsovs,
serveret med linguine, masser af parmesan og krydderurter

GARGANELLI ALL’ ARRABIATA (v)

garganelli-pasta i pikant, krydret tomatsovs
serveret med masser af parmesan og krydderurter

TILBEHØR 30/stk

RISOTTO (v)

ASPARGES & PARMESAN

risotto med grønne ærter, mynte og mascarpone
tilkøb af stegt kulmule? + 75 kr.

OKSECUVETTE + 75 kr.

Skiver af grillet, mør oksecuvette
...med nye kartofler og trøffelbearnaise

DESSERTER

…

INSALATA CAPRESE
…

GRØN SALAT
@MADKLUBBEN #TONYSCPH #THATSAMORE

TIRAMISÙ

kaffe, mascarpone, ladyfingers, marsala og kakao

TONY’S

STRAWBERRY CHEESECAKE

…lavet med ricotta, vanilje & sæsonens bær

TONY’S SUNDAE

hasselnøddeis, saltet karamel, nutella og hvid chokolade

ALLE DESSERTER PÅ ÉN GANG? KUN + 50 kr.

SPECIALITETER
Hør din tjener, om der er andre
lækkerier på vores tavle i dag
-dagspris

