antipasti

gourmetpizze

80/ 3 FOR 225

signaturpizza

lam

GORM’S JULEPIZZA 130

LISSNERS LAM 115

vegetar

gris

(Vælg 3 forskellige)

DEN GLADE JULEGRIS - Nyhed!

Grisenakke braiseret i æblecidereddike og most,
trøffelmayo, salvie, sprød grønkål, hasselnødder
i brunet smør og syltet sennepsfrø.

LAKS MED AEBLE OG SYRNET FLØDE - Nyhed!

Hjemmelavet gravad laks med peberrodssyrnet fløde,
fennikel, æble og kapers.
.

SVAMPE-ARANCINI

3 friterede risottokugler på svamperisotto med
persille/spinatpuré på toppen.

PØLSE-PØLSE-PØLSE

2 italienske salami og vores sydfynske lammepølse.
Grillet og syltet grønt, tomattapenade og brød.

Klassisk dansk julemiddag på pizza!
Tomat, mozzarella, confiteret and, mascarpone,
friskrevet peberrod, rødkål, appelsin,
hasselnød og persille.
Lidt ekstra grønt?
Tilkøb grønkålssalat for kun 20 kr.

MARGHERITA 110

- 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 100

SPICY SALSICCIA OG GRAESKAR - Nyhed!

Vores helt egen velhængte pølse fra Troldgaarden, let
ristet på grønkål med en variation af græskar.

CONFITERET AND OG SYLT - Nyhed!

Syltet knoldselleri, confiteret and og salvie. Serveres med
friterede østershatte og sprød salvie.

GRIS OG BØFFEL

Vores 16 måneders modnet parmaskinke, bøffelmozzarella,
letsyltet rødbede og ristede pinjekerner.

CARPACCIO

Tyndtskåret okse anrettet med trøffelmayo, citron,
rucola, røgede mandler og parmesan. Serveres med brød.

AEBLER OG KNOLDSELLERI - Nyhed!

Bagt knoldselleri og dens bedste venner; æble, bladselleri og
hasselnødder. Frisk, sprød og fyldig vegetarisk!

CAPRESE

Bøffelmozzarella, søde bagte tomater, basilikumolie, rucola,
balsamicoreduktion og ristede pinjekerner.

Toma Piemontese ost, sød kartoffel chili-fraiche,
salvie og trøffeltapenade.
Tilføj pancetta (Italiensk peber-bacon) +20 kr.

DENNY SPECIAL 110

Mozzarella, kartoffel, gedeost, rosmarin
og trøffelolie.

okse

Husk det grønne!
Tilkøb grønkålssalat for kun 20 kr.

PARTY I PROVINSEN 115

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

GORM’S HOTTIE 125

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

POLENTA FRITTER

150 gr. bøf, syltet rødløg, bøftomat, tomattapenade, chili
mayo, sprød salat og Tallegio-ost.
+ Pancetta 10 kr.
+ Polenta fritter 40 kr.

Lidt ekstra grønt?
Tilkøb grønkålssalat for kun 20 kr.

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

Husk det grønne!
Tilkøb grønkålssalat for kun 20 kr.

SALUMI 100

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

Måske verdens bedste hvidløgsbrød. Nok til at dele!

LAKS MED AEBLE OG SYRNET FLØDE

Hjemmelavet gravad laks med peberrodssyrnet fløde,
fennikel, æble og kapers. En symfoni af klassiske
danske julesmage.

GORM’S JULEPIZZA ELLER JULEGRIS

Vælg frit mellem Gorm’s Julepizza eller vores Glade Julegris,
serveret som hovedret - Grisenakke braiseret i æblecider
eddike og most, knoldselleripuré, sprød grønkål, flæskesvær
og sauce på karamelliseret æble.

GORM’S RIS A LA MANDE

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

CIAO BELLO 125

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

juletaev 350

GORM’S HAWAII 125

Det bedste fra menukortet!

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

MISS WISHBONE 125

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

CASPER BRAID SPECIAL 125

Vi bliver ved med at servere indtil I siger “FINITO”.
Læn jer tilbage og nyd en aften, hvor vi serverer det bedste
fra menukortet af snacks, antipasti og gourmetpizze
bestemt af køkkenet. Når i er mætte og siger “FINITO”
runder vi af med en dessert.
Skal bestilles af alle ved bordet, da retterne serveres til deling
om bordet som ved en autentisk italiensk “family dinner”.

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

glutenfri
bund* +20

parmesan på
din pizza+10

SIDES
HVIDLØGSBRØD 50

Den søde juletid er over os, og vi har sammensat en
3-retters menu med vores julefavoritter!

Fior di latte gelato (Mælkegelato), ristede mandler,
kirsebæcreme, mandarincreme og friteret risengrød.

ARENDSE SPECIAL 115

fuldkorns
bund +5

Severes med chilimayo og friskrevet parmesan.

GORM’S ITALIAN BURGER 100

jule menu 225

Salater
GORM’S C SARSALAT 110

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

GRØNKÅLSSALAT 35

Grønkål, hjertesalat, persillefraiche og granatæble.

LAKSESALAT 110

Lakserillette, hjertesalat, knoldselleri, spæde salater og
æble vendt i æbleeddike vinagreitte. Serveres med brød.

* 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.

