frokostpizze

Salater

Vores lækre hjemmelavede salater.

Gælder mandag til fredag indtil kl. 16.00 - Dog ikke på helligdage.

signaturpizza

lam

”SVAMPE-HYLDEST” 90

LISSNERS LAM 75

Dansk efterår på fuldkornsbund! Frisk mozzarella,
svampe, pancetta (italiensk peber-bacon), kartoffel,
fed creme fraiche og løvstikke.

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

vegetar

gris

MARGHERITA 85

SALUMI 75

- 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!

GORM’S C SARSALAT 85

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

pizzaklappere

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

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

ARENDSE SPECIAL 75

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

SWEET TRUFFLE 75

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

DENNY SPECIAL 85

Mozzarella, kartoffel, gedeost, rosmarin
og trøffelolie.

okse

CIAO BELLO 85

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

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

GORM’S HOTTIE 85

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

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

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

CASPER BRAID SPECIAL 85

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

fuldkorns
bund +5

glutenfri
bund* +20

friskrevet
parmesan +10

SPICY SALUMI 70

Salat, tomat, mozzarella, spicy
“Ventricina” salami, grillet artiskok og urte-dressing.

PARMA-PESTO 70

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

gorm’s og
de gode
ravarer

Vi arbejder altid med de bedste råvarer, det ændrer sig
aldrig.
Vi besøger jævnligt udvalgte producenter i Italien for at
håndplukke de bedste specialvarer, som suppleres med gode
råvarer fra vores nordiske baghave.
Alle vores produkter er håndlavet i egen produktion, og
indeholder ingen konserveringsmidler.
Råvarerne og konstant fokus på kvalitet og nytænkning er i
vores DNA, som surdej er i vores pizzabund.
Derfor kan vi levere en original pizza-oplevelse hver gang
– Det er det, vi brænder for! Og det vi kalder pizzalove hos
Gorm’s.
Rigtig god fornøjelse med jeres besøg, vi
glæder os over at få lov at dele vores pizzapassion med jer.
#Pizzalove

SIDES
HVIDLØGSBRØD 50

GITTE STALLONE 70

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

GORM’S HAWAII 85

MISS WISHBONE 85

PARTY I PROVINSEN 75

LAKSESALAT 85

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

Måske verdens bedste hvidløgsbrød. Nok til at dele!

GRØNKÅLSSALAT 35

Grønkål, hjertesalat, persillefraiche og granatæble.

gormspizza

gormspizza

* 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.

