gourmetpizze
signaturpizza

lam

KRØLLE PÅ HALEN 100

LISSNERS LAM 90

Til dig der har opgivet januar kuren, og sætter pris
på en lettere syndig, men utrolig lækker pizza!
Mozzarella, lufttørret skinke lavet af fritgående
sortbroget grise fra Troldgaarden, jordskokker
vendt i gremolata (Persille, citronskal og hvidløg),
vinaigrette på brunet smør og hasselnødder.

“Såfremt mine italienske venner får nys om, at vi
har puttet brunet smør på en pizza, er jeg bange for
at blive jagtet med en høtyv næste gang jeg viser
mig i Støvlelandet, men den smager bare sindssygt
godt” - Gorm Wisweh.

Sydfynsk lammesalami, mozzarella, knoldselleri
som puré og crudité, cherrytomat, æble, rosmarin
og rucola.

gris
SALUMI 90

Tomat, mozzarella og spicy “Ventricina” salami.
Tip! Prøv med hjemmelavet pesto og rucola +25 kr.

Psst! Pizzaen kan være et gensyn for Aarhusianske
pizzaelskere, da den tidligere er blevet serveret i
Aarhus under navnet “Smilets By”.

ARENDSE SPECIAL 90

vegetar

CIAO BELLO 100

MARGHERITA 100

- The mother of all pizze! Tomat, bøffelmozzarella,
cherrytomat, basilikumolie og frisk basilikum.
Tip! Vil du have den friske bøffelmozzarella
på efter ovn, så sig til!

SWEET TRUFFLE 90

Toma Piemontese ost, sød kartoffel, chili-fraiche,
salvie og trøffeltapenade.
Tilføj pancetta +20 kr.

DENNY SPECIAL 100

Mozzarella, kartoffel, gedeost, rosmarin
og trøffelolie.

okse
PARTY I PROVINSEN 90

Tomat, mozzarella, prosciutto cotto, mascarpone og
sæsonens friske tomater.

Tomat, mozzarella, persille, portobello svampe,
mascarpone og pancetta.

GORM’S HAWAII 100

Tomat, mozzarella, prosciutto cotto, cherrytomat,
grøn peber, mascarpone, frisk ananas og basilikum.

MISS WISHBONE 100

Tomat, mozzarella, kartoffel, rosmarin, vores
fantastiske parmaskinke modnet i 16 måneder,
pesto og rucola.

CASPER BRAID SPECIAL 100

Tomat, mozzarella, flødestuvet spinat, spicy
“Ventricina” salami og gorgonzola.

parmesan på
din pizza+10

Tomat, mozzarella, hakket oksekød rørt med chili,
grønkål, creme fraiche og citron.

GORM’S HOTTIE 100

Tomat, mozzarella, ricotta, grøn peber, braiseret
okse rørt med chili, hvidløg og persille. Toppes med
agurkerelish, chilitapenade og frisk basilikum.

fuldkorns
bund +5

glutenfri
bund* +20

* Ligesom med alle vores ting, har vi gjort os umage med at lave den til dig, så den er fri for gluten.
Desværre kan vi ikke garantere, at der ikke alligevel er små spor af gluten.

PIZZAENS VENNER
SNACKS

salat
GORM’S C SARSALAT 100

OLIVEN 25

Plukket unghane, sprød pancetta, hjertesalat,
rucola, edamamebønner, rugchips, parmesan
og hjemmelavet dressing.

Udvalgte oliven.

MANDLER 30

børnepizza

Salte røgede mandler.

GORM’S HVIDLØGSBRØD 50

Rigeligt til at dele, men du må også spise det selv.

Kun for børn under 12 år.

pizzaklappere

Vi har lavet pizze specielt egnet til børn, men
børnene må naturligvis også bestille
almindelige pizze.

Det hurtige alternativ til pizza, du nemt kan
nyde på farten.

COTTO 75

Pizzaklapperen er en halv pizzza foldet sammen
omkring sprød salat og dressing.

Tomat, mozzarella og prosciutto cotto italiensk skinke af højeste kvalitet.

MARGHERITA 75

GITTE STALLONE 70

Tomat, mozzarella, cherrytomater
og frisk basilikum.

SPICY SALUMI 70

desserter

Salat, mozzarella, kartoffel, rygeostcreme, karse,
agurk og hjemmerimmet laks rørt med urter.

Salat, tomat, mozzarella, spicy “Ventricina”
salami, grillet artiskok og urtedressing.

Slut måltidet af med manér.

PARMA-PESTO 70

TIRAMISU 40

Psst! Vores Gitte Stallone klapper er opkaldt efter
den danske skuespilleringde, der lavede en lignende
laksepizza, da hun deltog i Masterchef.

DESSERTPIZZA 85

Salat, tomat, mozzarella, soltørret tomat,
parmaskinke og basilikumpesto.

gormspizza

Helt klassisk med mascarpone-creme,
brandy, espresso og kakao.

Nutella, banan, marshmallows og hasselnødder.

gormspizza

