
Välkommen till Pappa Grappa i Linköping.

Just här, på Hospitalstorget, möts Norden och Medelhavet. 
Råvaran, smakerna och din upplevelse betyder allt för oss.

Tveka inte att fråga om du undrar över något.
Har du allergier se symboler nedan eller fråga!
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Pilgrimsmussla  
Smörstekt pilgrimsmussla med friterad och syrad jordärtskocka samt en 
emulsion på jordärtskocka och brynt sojasmör

 
 

Scallops
Butter fried scallop with deep fried and pickled Jerusalem artichoke served with 
an emulsion of artichoke and browned soya butter

 

Ibericotartar
Halstrad tartar på Ibericogris, rökt Laesösalt samt ostronemulsion och 
bergamottsyrad gurka

Iberico tartar
Seared tartar of Iberico ham, with a seasoning of smoked laesö salt on an emulsion 
of oysters and bergamot pickled cucumber

Rotselleri
En komposition av rotselleri; con�terad, syrlig och krispig tillsammans med krämig 
spetskål, libbsticka och svart tryffel  

Celeriac 
A palette of Celeriac; con�ted, pickled and crispy together with creamy cabbage, lovage 
and black truf�e  

175.-

195.-

165.-

135.-

Kungskrabba 
Råstekt kungskrabba serveras med blomkålskräm, grönt äpple och friséesallad 

 
 
King Crab
Fried King Crab with a purée of cauli�ower, green apple and frisée lettuce

FÖRRÄTTER/ ENTRÉES
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Chark/Antipasto
Dagens urval av antipasto serveras med en liten medelhavssallad

Antipasto
Todays pick of antipasto, served with a small Mediterranean salad

189.-st/två, 299.-

120.-

Taco
3st tortillabröd med 12 timmars bakad �äsksida toppad med mangosalsa 
och harissamajonnäs

Tortilla
3 Tortillas �lled with 12 hours baked pork belly topped with mango salsa and 
harissa mayo 

 

För de Små
Pasta bolognese         79.-
Spagetti med en färs av högrev och tomatsås

Halva rätter         Halva priset
De �esta rätter vi har kan vi göra halva portioner av

2

Ostron
Naturellt, serveras med schalottenslöks-vinaigrette och citron

Oyster
Au naturelle, served with shallot-vinaigrette and lemon

 45.-/3st 100:-
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VARMRÄTTER/ MAIN DISHES
 

Ankbröst
Rosastekt ankbröst med morotspure smaksatt med apelsin och ingefära. 
Knippmorötter och ankcon�t smaksatt med honung, och björnbärssås serveras därtill

Duck
File of duck together with a purée of carrots, orange and ginger. Minicarrots, 
con�t of duck with a taste of honey, served with a sauce of blackberries

Torsk
Torskrygg tillagad på låg temperatur serveras med blomkålskräm, vattenkrasse och chorizokross

Cod
Slow cooked cod with a purée of cauli�ower. Served with watercress and chorizo crust

Gös
Halstrad gös, tillsammans med lardo, grönkål och bondbönor samt potatisskum och potatischips

Pike-perch
Seared pike-perch with lardo, kale and broad beans along with foamed potatoes and crisps

Griskind
Con�terad griskind från Ibericogris, friterad getost, inlagda gröna tomater och salviasky

Cheek of pork
Con�ted pork cheek of Iberico, deep fried chèvre, pickled green tomatoes and a sage broth

Frutti di mare
Pappardelle med vongole och blåmusslor i en mustig tomatsås

Frutti di mare
Pappardelle with vongole and moules in a rich tomato sauce

275.-

285.-

265.-

195.-

265.-
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Grönsakskärlek
Potatisskum och con�terad rotselleri tillsammans med inlagd grön tomat och friterad getost

Veggie Love
A veggie composition of foamed potatoes, con�ted celeriac, pickled green tomatoes 
and deep fried chèvre cheese

Cannelloni
Cannelloni fylld med getost och spenat tillsammans med råhyvlad gulbeta och pesto rosso

Cannelloni
Cannelloni �lled with chèvre and spinach, crudite of yellow beets 
and a pesto rosso

Om vår mat

Vegetarian
eller vegan?
Inga konstigheter.
Säg till så anpassar
vi oss efter dina
önskemål.

På Pappa Grappa lagas allt på tallriken
helt från grunden. Vi använder bara
de �naste råvarorna, från utvalda
producenter i Östergötland, Sverige och 
världen.
Menyn är inspirerad av den moderna
medelhavsgastronomin, med ibland
oväntade kombinationer av smaker
från hela världen.  
Tveka inte att säga till om du har
särskilda önskemål. En kväll på Pappa
Grappa är alltid din kväll.

195.-

170.-
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PAPPAGRAPPAS AVSMAKNINGSMENY 795.-
En gastronomisk upplevelse, våran kökschef kombinerar en
meny för samtliga i ditt sällskap glöm ej ev. uppge allergier.
Avsmakningsmenyn serveras enbart till alla i sällskapet

vinpaketen är unika för var upplevelse
Suveränt      3 glas 330kr
Enastående     3 glas 440 kr
Förstklassigt     3 glas 680kr
 

våra menyer

Smaker av Hav  515.-

Pilgrimsmussla
Smörstekt pilgrimsmussla med friterad och syrad jordärtskocka samt en 
emulsion på jordärtskocka och brynt sojasmör

Scallops
Butter fried scallop with deep fried and pickled Jerusalem artichoke served with 
an emulsion of artichoke and browned soya butter

Gös
Halstrad gös, tillsammans med lardo, grönkål och bondbönor samt potatisskum och potatischips

Pike-perch
Broiled pike-perch with lardo, kale and broad beans along with foamed potatoes and crisps

Hallon
Hallonpannacotta, yuzu och citronmousse

Raspberry
Pannacotta with raspberries, yuzu and a lemon mousse
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Smaker av Land  520.-

Ibericotartar
Halstrad tartar på Ibericogris, rökt Laesösalt samt ostronemulsion och 
bergamottsyrad gurka

Iberico tartar
Broiled tartar of Iberico ham, with a seasoning of smoked laesö salt on an emulsion 
of oysters and bergamot pickled cucumber

Griskind
Con�terad griskind från Ibericogris, friterad getost, inlagda gröna tomater och salviasky

Cheek of pork
Con�ted pork cheek of Iberico, deep fried chèvre, pickled green tomatoes and a sage broth

Crème brûlée
Crème brûlée med blodapelsinsorbet

Crème Brûlée
Crème Brûlée with blood orange sorbet

Smaker av Grönt  425.-

Rotselleri
En komposition av rotselleri; con�terad, syrlig och krispig tillsammans med krämig 
spetskål, libbsticka och svart tryffel

Celeriac
A palette of Celeriac; con�ted, pickled and crispy together with creamy cabbage, lovage and black truf�e 

Grönsakskärlek
Potatisskum och con�terad rotselleri tillsammans med inlagd grön tomat och friterad getost

Veggie Love
A veggie composition of foamed potatoes, con�ted celeriac, pickled green tomatoes and deep fried chèvre cheese

Havtornslycka
Mjölkchokladbavaroise, havtornssorbet, maräng och choklad tuile

Sea buckthorn delight
Bavaroise of milk chocolate, sea buckthorn sorbet, meringue and a chocolate tuile



Desserter/ Desserts
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Kaffedröm
Hasselnötspralinee, mazarinbotten, cappuccinoglass och salt kaffekolasås

Coffee dream
Pralinée of hazelnuts, cappuccino ice cream and a salty 
coffee tasting caramel sauce

Havtornslycka
Mjölkchokladbavaroise, havtornssorbet, maräng och choklad tuile

Sea buckthorn delight
Bavaroise of milk chocolate, sea buckthorn sorbet, meringue 
and a chocolate tuile

Hallon
Hallonpannacotta, yuzu och citronmousse

Raspberry
Pannacotta with raspberries, yuzu and a lemon mousse

Crème brûlée
Crème brûlée med blodapelsinsorbet

Crème Brûlée
Crème Brûlée with blood orange sorbet

110.-

95.-

115.-
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