
Calle.P

MATSAL

En krog i parken, i staden.

Veckans lunch och À la carte.

COQUETEL 
SOCIAL

Calle.P 
90-TALET & NU

Calle.P  
I PARKEN

Vår systerbar Coquetel 
Social blandar stadens 
bästa klassiska cock-
tails i en miljö som 
nästan måste ses snara-
re än beskrivas. Möt 
60-talets Rio de Janei-
ro mitt på Stureplan. 

Känns Calle.P bekant? 
På 90-talet huserade 
restaurang Calle.P i 
samma glaspaviljong 
i Berzelii Park. En 
av dåtidens populära 
restauranger och ett 
hett häng innan krogen 
stängdes i början på 
2000-talet. Vi fortsät-
ter att skapa möten 
mellan människor och 
bygga vidare på legen-
den om Calle.P. 

Pastan som serveras i 
restaurangen går också 
att köpa med sig hem 
direkt från oss.

Calle.P är något så 
unikt som en eta-
blerad restaurang mitt 
i en botanisk trädgård 
mitt i en bubblande 
storstad. En oas där 
grönskan bildar om-
givningen men också 
dikterar tallriken.

Tis-Sön 16-02  
Birger Jarlsgatan 20

FIG8 Calle.P i parken

FIG3 Omskriven pasta



VECKANS 
LUNCHRÄTTER

FÖRRÄTTER

VARMRÄTTER DESSERTER

Oxtartar 
275:-                

Dijonnaise, kapris, 
äggula, gräslök, 

jordärtskockschips, 
ricotta salata &  
pommes frites.

Mazarin  
120:-                 

Rårörda hjorton,  
saltrostad mandel, 

karamell, gräddglass & 
oxalis.

Anklever  
165:-

Tartelette, portvin &  
körsbärkräm,  

saltgurka, friterad 
lök & parmesan.

Cacio e Pepe 
220:-               

Pecorino, parmesan, smör 
& svartpeppar. 

Lägg till svart tryffel: 
75:- 

Bounty 
120:-               

Chokladkräm, kokosglass, 
tosca & kokosskum.

Matjessill 
175:-

Friterad potatiskaka,
Västerbottensost,

gräddfil, brynt smör,
lök & dill.

Crème brûlée             
115:-                

Blodapelsin &  
atsinakrasse

Oxtartar 
170:-                

Dijonnaise, kapris, 
äggula, gräslök, 

jordärtskockschips & 
ricotta salata.

Skreitorsk 
315:-                 

Friterad brandade, 
blåmusselvelouté,  

broccoli, jalapeño & 
krasse.

Panerad kolja  
185:-

Kokt potatis, dansk  
remouladsås, dill, citron & 

broccoli.

Arancini 
175:-

Jordärtskockspuré,  
champinjoner, grönkål, 
hasselnötter, bakade  
tomater & brynt smör.

Boquerones 
150:-                  

Ricotta, mandel,  
surdegsfoccacia,  

pesto rosso, silverlök, 
espellete & krasse.

Lammrostbiff 
315:-                 

Variation på  
kronärtskocka, bakade 

plommontomater,  
purjolök, rosmarin, 

persilja, brödkrust & 
rödvinssås.

Chokladtryffel 
45:-

Svartrot                   
250:-                 

Friterad getost, pumpa, 
ingefära, apelsin,  

mandel, chilivinägrette,  
lagerblad & muskot.

FÖRE 
MATEN

Negroni Sbagliato;                  
Campari Bitter, 

Punt e Mes & Bubbel. 
165:-

French 75;  
Bombay Gin, citron & 

bubbel. 
175:-

Ett glas Champagne;  
Perrier Joüet 
Grand Brut 

195:-

Mån-Fre 11.30-15.00

Tortellini  
165:-               

Svamp & kålbuljong,  
duxelle, färskost, 

råhyvlad champinjon & 
vintertryffel.

Rigatoni alla vodka 
245:-                 

Nduja, salsiccia,  
grädde, tomat,  

basilika, pecorino & 
parmesan.

OSTRON
Klassiker 
45:-/st 

12st 450:- 
Rödvinsvinäger,  

schalottenlök & citron 

Bloody Mary Ostron 
50:-/st 

12st 500:- 
Vodka, tomat,  

worcestershiresås,  
tabasco & blekselleri

Sorbet/ Glass 
55:-

 
MENY 

550:-/person 

Serveras till alla i sällskapet

 

Bouqerones 
Ricotta, mandel, surdegsfoccacia,  

pesto rosso, silverlök, espellete & krasse. 

Lammrostbiff 
Variation på kronärtskocka, bakade plommontomater, 

purjolök, rosmarin, persilja, brödkrust & rödvinssås.   

Crème brûlée    
Blodapelsin & atsinakrasse.

SVENSK HÄNGMÖRAD CÔTE DE BOEUF

Från 17.00 
 

Haricots verts, picklad silverlök, 
hjärtsallad, persiljesmör, rödvinssås & 

pommes frites. 
995:- 

För 2 personer.

 
Calle P ś 

surdegsfoccacia 
55:- 

Smör, solroskärnor,  
espelette & rosmarin. 

Affogato 
75:-               

Espresso, vaniljglass, 
dulce de leche &  

havssalt.

Salami Toscana 
95:- 

Två sorters ost 
125:-

Grön tomatmarmelad & 
knäckebröd.

ALLTID 
PÅ LUNCHEN 

11.30-15.00 

Mån-Sön

Steak minute  
245:-

Tomater, dijonnaise,  
rödvinsås, persiljesmör & 

pommes frites.
 

PASTA
SUNDAY! 

Pasta al arrabbiata 
245:- 

San marzano, nduja, 
bakade tomater,  

stracciatella, parmesan 
& basilika.

 
Öppen ravioli 

245:- 
Spenat, zucchini,  
bechamel, räkor,  

basilika & pecorino.


