
         
Antipasti

Pane Al Aglio 79:

Vitlöksbröd, oliver, soltorkade tomater, tzatziki, ruccola

Oliver Marinate  64:

Oliver av sorten Kalamata och Mammut i en örtmarinared blandning 
med ringlad  olivolja.   

 Caprese Di Bufala  109:

Buffelmozarella som serveras med körsbärstomater, en nypa svartpeppar 
toppad med olivolja och basilika

Insalata Mista e Parmiggiano  99:-

Uppfriskande salladsmix , soltorkade tomater, Kalamata oliver, 
körsbärstomater, olivolja och hyvlad grana padano

Antipasto  119:-

Ett urval av italienska charkuterier
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Carpaccio Di Bresola 135:-

Bresola, färskriven parmesan, ruccola, cocktailtomater, 
en skvätt god olivolja och balsamico



Pollo alla Aldo 174:-

Pasta

Tortiglioni i en krämig sås med kycklingfilé 
och paprika, champinjoner och chili toppad 
med ruccola och grana padano

Carbonara 174:-
Linguine tillagad med en krämig sås, bacon 
och lök toppad med prosciutto, ruccola och 
färsk riven grana padano.

Di Franco 199:-
Tortiglioni tillagad i krämig sås, med oxfilé, gorgonzola, 
färska champinjoner ock lök. 
Toppad med timjan och färsk riven grana padano.

Mama Rosa 194:-
Linguine tillagad i krämig sås, scampi, vitt vin, färsk 
vitlök, chilli, toppad med kallrökt lax, 
blå musslor, ruccola och färsk riven gran padano.

Marco Polo 185:-
Linguine tillagad i krämig sås, fläskfilé och bacon, färsk 
vitlök, chilli toppad med ruccola och färsk riven grana 
padano.

Del Capo 199:-
Linguine i en krämig sås med oxfilé, champinjoner, 
bacon. Toppad med ruccola och färsk riven grana 
padano.

Vegetale 159:-
Tortiglioni med säsongens grönsaker i italiensk 
tomatsås, färsk vitlök. Toppad med ruccola och 
färsk riven grana padano.

Con Lez Cozze 179:-
Linguine tillagad i italiensk tomatsås, nykokta 
blåmusslor, vitt vin, chilli, färsk vitlök. Toppad 
med persilja och grana padano.

Di Maiale 179:-
Tortiglioni tillagad i en krämig sås, fläskfilé, 
färska champinjoner, färsk vitlök. Toppad 
med ruccola och grana padano.

Con Al Salame  179:-
Tortiglioni tillagad i en krämig sås med varianter 
av italienska salami, soltorkade tomater, 
gorgonzola, pirripirri, färsk vitlök. Toppade med 
fäsk basilika och grana padano.

Al Pollo  174:-
Tortiglioni tillagad i en krämig sås med 
kycklingfilé och lök. Toppad med soltorkade 
tomater, ruccola och färsk riven grana padano.

Con Scampi  209:-
Linguine med scampi som tillagas i vitt vin, 
chilli, vitlök och en härlig hummersås. Toppad 
med färsk persilja och grana padano.

Napoletana  199:-
Linguine i en italiensk tomatsås, oxfilé, paprika, 
lök, chilli, vitlök. Toppad med ruccola och grana 
padano.

Mi Amore  179:-
Linguine tillagad i en krämig sås, kycklingfilé, 
bacon, vitlök. Toppad med ruccola och 
grana padano.

Quattro Formaggio  169:-
Linguine tillagad i en krämig sås, brieost, 
chevreost, gorgonzolaost, körsbärstomater. 
Toppad med grana padano och färsk persilja.

Speciale Per Te  199:-
Tortiglioni tillagad i en krämig sås, oxfilé, 
pirripirri, färsk vitlök, paprika. Toppad med 
basilika och grana padano.

 Con Tre Colori  169:-
Linguine i italiensk tomatsås som tillagas ihop 
med färsk basilika och körsbärstomater. Toppad 
med buffelmozzarella, olivolja och en nypa 
svartpeppar.

Frutti di Mare 199:-
Linguine tillagad i italiensk tomatsås och vitt vin, 
scampi, blåmusslor, calamari, chilli och 
färskvitlök. Toppad med färsk persilja och grana 
padano.

Samtliga pastasåser är laktosfria. Vi har även glutenfri pasta alternativ.
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Secondi Piatti

Á la carte

Entrecôte 319:-

Serveras med ungmarinerad majs, grön 
sparris,zucchini och en mustig rödvinsås

Kycklingfilé  249:-
Serveras med ungmarinerad majs, 

paprika, morötter och grönpepparsås

Laxfilé  289:-

Serveras med paprika, zucchini, 
ugnsbakade körsbärstomater på kvist 

och en smakrik hummersås

Fläskfilé  259:-

Tillagad i ung serveras tillsammans med 
zucchini, morötter och grönpepparsås

Välj tillbehör:

Kulpotatis marinerad i basilikaolja

Mixsallad med smulad salladsost, valnötter 
och körsbärstomater
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Stufato in forno

Italiensk Gryta

Stufato Di Manzo 209:-

Tärnad ugnsmarinerad oxfilé, grönsaker, 
gorgonzola, italiensk tomatsås, toppad med 

mozzarellaost. 
(Serveras med bröd och salladsmix)

Stufato Di Maiale 189:-

Tärnad ugnsmarinerad fläskfilé, grönsaker, 
italiensk tomatsås, toppad med 

mozzarellaost. 
(Serveras med bröd och salladsmix)

Stufato Di Pollo 189:-

Tärnad ugnsmarinerad kycklingfilé, 
grönsaker, italiensk tomatsås, toppad med 

mozzarellaost. 
(Serveras med bröd och salladsmix)

Stufato Di Vegetale 169:-
 Grönsaker tillagad i en italiensk tomatsås, 

toppad med mozzarellaost. 
(Serveras med bröd och salladsmix)
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Salumi

Italiensk Plocktallrik  599:-/ 2 pers.

tre olika sorter ostar och salami, prosciutto, kallrökt lax, kyckling &  fläskfilé 
spett, oliver, vitlöksbröd, tre olika såser, frukt & salladsmix.

Antipasto Grande  399:-

chark- & ostbricka med varianter av italiensk charkuteri , tre olika sorter 
ostar, som serveras med frukter, oliver, olivolja, vitlöksbröd och grissini

Antipasto Piccolo  189:-

Charkbricka med varianter italiensk charkuteri som serveras 
med frukter, oliver, olivolja, vitlöksbröd, och grissini.

Insalata

Insalata di Sicilia 179:-

Salladsmix som blandas i citronolja, serveras med kallrökt lax, 
scampi marinerad i vitvin, chili och färsk vitlök. Körsbärstomater, 

färska gröna bönor och rädisor.

Insalata di Prosciutto 159:-

Mixsallad som blandas i basilikaolja, prosciutto, buffelmozzarella, 
körsbärstomater rostade pinjenötter, torkade fikon, toppas med 

balsamico.

Brie Con Prosciutto 159:-

Mixsallad som blandas basilikaolja, varm brieost med honung, 
valnötter. prosciutto, soltaorkade tomater, torkade fikon och rädisor.
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Bamse 99:-

Bambino

Pasta linguine tillagad i en krämig 
baconsås.  Toppad med grana padano.

Pippi 99:-

Pannkakor serveras med sylt och 
grädde. Toppad med chokladsås

Lady & Lufsen 99:-

Linguine i italiensk tomatsås och 
köttbullar. Toppad med grana padano.

Dolce

Toppas med chokladsås, bär och grädde. 

(Fråga personalen om den aktuella smaken på glassen)

Torta Di Formaggio 89:-

Gelato 89:-

Härlig hemlagad nutella-cheesecake 
som serveras med bär och grädde.

/buonobistroorebro



Vino Rosso

TORRE DEL FALASCO  109:- g  409:- f
Druva: Corvina 100% 

Smak: Medelfylligt vin med toner av björnbär, moreller, 

mörk choklad, körsbärskärnor samt pigg syra och fruktig.

CASTIGLIONI CHIANTI DOCG  570:-
Druvor: Sangiovese 90%, Merlot 10%

Smak: Medelstor, frisk smak av körsbär, björnbär, toner av mörk 

choklad och mandel. Ett fruktigt, modernt och elegant chiantivin.

GRAN SASSO MONTEPULCIANO 

D´ABRUZZO DOC EKO  459:-
Druva: Montepulciano 100%

Smak: Medelstor, intensiv fruktig smak av mogna 

körsbär, björnbär och torkade plommon, kryddor och 

örter. Vinet har bra syra.

PATER SANGIOVESE DI TOSCANA  499:-
Druva: Sangiovese 100%

Smak: Medelstor, kryddig, saftig smak av körsbär, 

björnbär och tranbär och inslag av fat. Ett modernt, 

välstrukturerat vin med frisk syra och saftiga tanniner.

PAGUS BISANO VALPOLICELLA RIPASSO  619:-
Druvor: 75% Corvina, 15% Rondinella & 10% Corvinone.

Smak: Medestor välbalanserad smak av kryddor mörka körsbär 

försiktig fatkaraktär örter, mandel och röda bär.

VALPANTENA AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

DOCG  899:-

Druvor: Corvina 70%, Rondinella 25%, Cabernet Sauvignon 5%

Smak: Fyllig, rik smak av mörka bär, torr choklad, körsbär. Fina toner 

av fat och trevlig friskhet och värme. Den långa eftersmaken har toner 

av tobak.

CASA E. DI MIRAFIORE BAROLO DOCG CLASSICO  

1999:-
Druva: Nebbiolo 100%

Smak: Torr, mycket komplex smak med integrerad tanninstruktur och 

härliga frukttoner av mogna körsbär och annan stenfrukt. 

Vino Bianco

SANTORO BIANCO DEL SALENTO  489 :-
Druvor: Verdeca, Sauvignon Blanc

Smak: Medelfylligt vin med trevlig värme, fräschör, fruktig smak av 

persikor och melon. 

PERGOLINO BIANCO  99:- g 379 :-f
Druvor: Garganega, Trebbiano och Chardonnay

Smak: Medelfylligt vin med pigg syra samt smak av päron, 

citron, mineral och mandel.

LUMÀ BIANCO SICILIANE  109:- g 409:- f
Druvor: Lucido 60%, Viognier 40%

Smak: Torr, frisk och härlig frukt, mycket rent och snyggt vin med 

toner av mogna päron och exotisk frukt.

ORTONESE MALVASIA CHARDONNAY  449:-
Druvor: Malvasia 75%, Chardonnay 25%

Smak: Medelstor fräsch smak av melon, päron, persika, 

citrus, örter och mineral. Fruktig och kryddig,

RÈMOLE BIANCO  539:-
Druvor: Vermentino, Trebbiano.

Smak: Torr, frisk med citrustoner och gula päron. Personligt 

vin med aromatiska inslag och honungstoner. Härlig frisk 

avslutning med liten blommighet och citrusfrukt.

Buono's Vinpaket  999:-
kan inte du bestämma dig? Med Buono's vinpaket 

får du huset rött, vitt, prosecco på flaska!

PERGOLINO ROSSO  99:- g  379:- f
Druvor: Corvina, Rondinella och Negrara.

Smak: Medelfylligt vin med bra fräschör och 

balanserad fruktighet samt toner av röda bär.
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Fatöl

Birra Menabrea Bionda  4.8%   79:-
Italiensk ljus lager.

Krušovice  5.0%   79:- 
Tjeckisk ljus lager.

Flasköl

Eriksberg  5.3%  (50cl) 89:-

Mariestad  5.3%   (50cl) 89:-

A Ship Full of IPA  (5.8%)  (33cl)  85:-

Heineken 5.0% (33cl) 74:-

Menabrea Ambrata  5.0%  (33cl) 79:-
Italiensk mörk lager.

Pitcher

Buono's Pitcher  299:- (1.9L)
Ljus lager Pitcher på fat.

Buono's Ölhink

Ultimata öl upplevelsen  799:-
En stor mix av våra favorit ölsorter, 
passar alldeles utmärkt för större 
sällskap. 2st. av varje öl i vårt sortiment!

Alkoholfritt

Vitt/Rött vin 74:-

Alkoholfri öl 0,5% (33cl) 69:-

               Grängesberg Lättöl (33cl) 49:-

Dryck

Cider 4.5%

Fråga personalen om aktuell smak!   69:-

Coca-cola  39:-

Fanta  39:-
Coca-Cola Zero  39:-

Sprite  39:-

San Pellegrino  39:-

Vatten   7:-

Kaffe

Kaffe  30:-

Cappuccino  35:-

Latte  40:-

Espresso  35:-

Dubbel Espresso 40:-

Juice  35:-
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Rom

Plantation  Grande  40%  34:- /cl
 Smaken är djup och nyanserad med en angenäm liten 
sötma och toner av arrak, mogen tropisk frukt, kokos, 
vanilj och choklad.

PLANTATION OFTD   69%  45:- /cl
Kraftig och långvarig smak av mörk choklad, 
kryddnejlika och karamell.

PLANTATION 3 STARS WHITE RUM   40%  34:- /cl
Första tanken är bittersöt och ganska mild vanilj och senare 
kommer runda smaker som mörk choklad och tropiska frukter

Grappa  

Villa Isa Grappa Barbera  42%  35:- /cl.

Nyanserad, druvig smak med fatkaraktär, inslag av kanel, 
bergamott, persika, röd äpplen, nötter och honung.

Montresor Grappa Bianca  40%  31:- /cl

Druvig, oljig smak med viss sötma, inslag av sultanarussin, 
halm, körsbärskärnor och örter.

Grappa Amarone  40%  45:- /cl. 

Smakrik, druvig, kryddig grappa med fatkaraktär, inslag 
av torkad frukt, halm, pomerans och vanilj. 

Whiskey

Tullamore Dew  40%  29:- /cl

Jameson  40%  29:- /cl

Claymore Blended Scotch  40%  34:- /cl
Mild, mjuk och fruktig whiskey.

Tamnavulin Speyside  40%  38:- /cl
Snaj av första, mjuka päron och ananas.

Cognac

Pierre Ferrand 10 Generations  46% 39:- /cl
Stor och rund smak med en profil som först är lite 
ekig och pepprig, sedan päron, honung, muskot och 
ananas.

Claude Chatelier VS  40%  35:- /cl

Grönstedts  XO  40%  31:-  /cl

Grönstedts  VS  40%  29:-  /cl

Kaffedrinkar

Buono's Kaffedrink  169:- / 5cl

Nybryggd kaffe, grappa och frangelico 
toppad med grädde.

Irish/ Baileys Coffee  155:- / 5cl

Nybryggd kaffe, toppad med grädde.

Kaffe Karlsson  159:- / 6cl

Nybryggd kaffe, baileys, cointreau, 
choklad och toppad med grädde.

Likör

Sambuca 38%  29:-/cl

Aperol 13%  25:-/cl

Campari Bitter 21%  25:- /cl

Baileys 17%  29:- /cl

Jägermeister  35%  29:-  /cl

Likör-43  31%  29:- /cl

Limoncello Di Capri 30%  29:- /cl

Frangelico 20%  29:- /cl

Amaretto 28%  29:- /cl

Fernet-Branca 39% 31:- /cl

Övrigt

Absolut Vodka  40%  29:- /cl

Gordon's London Dry Gin 37.5%  29:- /cl
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