FORRETTER

DRINKS
Bobler // 65 gl/250 fl

VITELLO TONNATO

friske, franske bobler fra Charles Bailly

Kalveinderlår med tunsovs, kapers og syltet citron

Contratto Spritz // 75

Contratto, spumante, appelsin og soda

Dark ’n’ Stormy // 85

YELLOWFIN-TUN + 50 kr.
Tatar af yellowfin-tun med avocado, lime og chili

BURRATA & TRØFFEL (v)

mørk rom, ginger beer og lime

G&T // 65

crostini med burrata, trøffel, bløde løg og olivenolie

ZINFANDEL

gin, tonic & citron

Tony’s G&T // 85

HOVEDRETTER

Hendricks gin, acqua tonica, rosmarin, agurk & citron

Bertie’s Brandy // 85
Jon Bertelsen Cognac, grape, tørret jordbær & lime

GARGANELLI ALLA CARBONARA

Garganelli-pasta med æg, pancetta, parmesan og sort peber

Moscow Mule // 75

Absolut vodka, ginger beer & lime

LASAGNE

Poretti #4 // 35

lasagne på rødvinsbraiseret oksetykkam
med cremet bechamelsauce og tomat

skøn italiensk bajer - premium lager

Brooklyn Defender IPA // 50
Indian Pale Ale - New York - USA

TONY’S MEATBALLS

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

pssst… vores drinks kan også købes som pitchers!
Priser kan findes hos din tjener eller på vinkortet.

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

TONY ANBEFALER…

Fra Seghesio
i Sonoma, Californien
Da Tony´s første gang åbnede sine døre i
2009, var Seghesio på vinkortet. Og det har
den været lige siden.
Pakket med modne hindbær,
vanilje og egefad
Født i USA, men opdraget af italienere.
That´s amore!

450/flaske 100/glas

PASTA POMODORO (v)

Linguine med krydret tomatsovs, masser af parmesan og krydderurter

RISOTTO (v)

risotto med skovsvampe, parmesan og gremolata
tilkøb af stegt sandart? + 75 kr.

N.Y. STRIP + 150 kr.
300g grillet

striploin af kornfodret okse fra Uruguay
…med kartoffelmos, løg og timiansauce

DESSERTER

TILBEHØR 30/stk
TRUFFLE MAC

macaroni med fløde, trøffel og brødkrumme

GRØN SALAT

…med vinaigrette

TIRAMISÙ

@MADKLUBBEN #TONYSCPH #THATSAMORE

kaffe, mascarpone, ladyfingers, marsala og kakao

PANNA COTTA

…lavet med hvid chokolade, skovbær og chokoladecrumble
Kreditkortselskabets gebyr vil blive pålagt regningen
ved betaling med kreditkort.
Har du fødevareallergier? Tag fat i din tjener, så vi kan

TONY’S

NOCCIOLA

SPECIALITETER

ALLE DESSERTER PÅ ÉN GANG? KUN + 50 kr.

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

hasselnøddeis med hakkede Piemonte-hasselnødder

-dagspris

