
Välkommen till restaurang Centro! Norra Ölands nya mötesplats,  
en italiensk taverna i svensk sommar. Maten har sina rötter i det 
italienska köket men har fått en lokal tolkning av köksmästare  
Luke Dabrowski. Den stora, öppna matsalen med hela 350 sitt- 
platser inom- och utomhus är inspirerad av Medelhavet.  
Rikligt med växter, bar himmel och doften från pizzaugnarna  
ger en magisk utomlandskänsla.

Här avnjuter ni en livlig middag i restaurangens sorl när pasta 
och pizza delas familjärt över borden. Den utsökta pizzan går 
även att ta med sig hem till husvagnen.   
Vår pizza är någonting utöver det vanliga - den bakas med  
respekt för en över 250 år gammal tradition som föddes i  
italienska Napoli år 1734. Caputomjöl, San Marzano-tomater  
och buffelmozzarella – det våra pizzabagare inte vet om pizza är 
inte värt att veta. Hantverket börjar redan innan solen gått upp 
när vår bagare Nina sätter degen för dagen, sedan pågår bakan-
det tills mörkret lägger sig över campingen. 

Varmt välkommen till oss på Centro!
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Wifi: Centro-guest  |  Lösen: centro-guest-18



Centros utvalda charkuterier 
Tunna skivor av lufttorkad skinka, tryffelsalami, fänkålssalami och  
bresaola serveras med parmigiano-reggiano, en ekologisk Italiensk hårdost 
på komjölk lagrad i 24 månader, fikonmarmelad samt oliver.  |  149:-

Caprese   
Mozzarella serveras med svenska solmogna tomater, zucchini, olivolja, 
kapris, basilika och svartpeppar.  |  99:-

Bruschetta  
Grillat surdegsbröd från bageriet runt hörnet, gnuggat med vitlök och olivolja 
och toppad med tomat.  |  89:-
  
Öländsk gazpacho 
Kall soppa på gurka, tomat, citron och dill serveras med  
handskalade räkor och surdegskrutonger.  |  109:-

Carpaccio à la bresaola  
Tunt skivad bresaola med gran padano, kapris, ruccola, soltorkad tomat, 
citron och balsamico.  |  129:-
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Kolhustruns Carbonara
Spagetti med grädde, rökt fläsksida toppas med parmesan, svartpeppar
och äggula  |  149:-

Vegetariskt alternativ med grön sparris.   |  149:- 

Mamma Monas Spagetti Bolognese  
Spagetti med nötfärs, lök, morot, tomat, oregano och vitlök toppas  
med parmesan.  |  149:-

Vegetariskt alternativ med quorn.   | 149:-

Bödafiskarens fångst
Linguinipasta med handskalade räkor serveras med skaldjurssås på tomat,  
fänkål, morot och sparris.  |  169:-

P P P   
Köksmästaren Lukes hemgjorda pesto (nötfri) serveras med 
rostad röd paprika, linguini och toppas med parmesan 
och rostade solrosfrön.  |  149:-

Salsiccia Arrabbiata  
Italiensk salsiccia med rostad vitlök, chili serveras med linguini 
vänd i tomatsås samt färsk paprika och ruccola.  |  169:-

Köksmästarens lyxpasta
170 gram grillad ryggbiff serveras med krämig spenat, pesto 
och soltorkad tomat.|  179:-

Vegetariskt alternativ med halloumi.  | 169:- 

Kyckling milanese från Mörbylånga  
Pankopanerad kyckling gratinerad med parmesean serveras med linguini 
vänd i sås på basilika, tomat och grillad citron.  |  159:-

Vegetariskt alternativ med stekt quornfilé.      | 159:-
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Tomat, mozzarella, färsk basilika.  |  109:- 

Prosciutto
Tomat, mozzarella, kokt skinka.  |  109:- 

Biancaneve     

Mozzarella olivolja marinerade körsbärstomater ricotta färsk basilika.  |  109:- 

Capricciosa
Tomat, mozzarella, kokt skinka, färska champinjoner.  |  139:-
 
Salami
Tomat, mozzarella tre sorters italiensk salami.  |  139:-

Gamberetti
Tomat, mozzarella, räkor, persilja, vitlök, basilika, olivolja.  |  149:-

Quattro stagioni
Handskalade räkor, färska champinjoner, skinka, kronärtskocka, oliver.  |  159:-

Della Casa
Tomat, mozzarella, lufttorkad skinka, soltorkade tomater,  
hyvlad parmesan, ruccola.  |  149:-

Campania     

Tomat, mozzarella, paprika, auberginer, zucchini, färska champinjoner,  
kronärtskocka.  |  149:-

Quattro formaggi
Tomat, mozarella, gorgonzola, teleggio, pamesan, ricotta, fikonmarmelad |  159:-

Cozze
Tomat, handskalade räkor, grönmusslor i skal, vitlök och färsk persilja.  |  159:-



RISOTTO

Risotto ala Böda 
Chips på fänkålssalami, färska champinjoner, vitlök och grön sparris.  |  149:-

Mozzarella     

Mozzarella, tomat, husets pesto (nötfri) och parmesan.  |  139:-

Risotto Paella-style   
Bläckfisk, handskalade räkor, musslor, saffran och vitt vin.  |  169:-

INSALATE

Ceasarsallad   
Romansallad, tomat, rödlök, ceasardressing, surdegskrutonger 
och parmesan

Välj mellan:  halloumi      139:-  |  kyckling och bacon  149:-  |   räkor  169:-

Grönsallad    
Blandade sallader, gurka, tomat, paprika, grönt äpple 
och rostad mandel.  |  129:-

Välj mellan:  halloumi      139:-  |  kyckling  149:-  |   räkor  169:-

Grekisk pastasallad    

Fusillipasta med soltorkad tomat, sallad, fetaost och oliver.  |  139:-
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BARNMENY 

Spagetti och köttfärsås  
Nötfärs, lök, morot, tomat, oregano, vitlök serveras med spaghetti  |  89:-

Pizzaslice    

Margarita  |  49:-

Korv med pommes  
Välj mellan kycklingkorv eller klassisk korv, serveras med pommes   |  49:-

Glasstrut   | 29:-

Är du sugen på någon av vuxenrätterna så kan vi såklart ordna med 
en mindre portion av det också! 

FÖR VOVVARNA

Öländskt vatten  |  0kr 
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Tiramisu 
Zabaione och mascarpone som vi varvar över vinindränkt sockerkaka. 
Tira mi sù betyder ’dra mig upp’, eller mer bildligt ’pigga upp mig.  |  99:-

Pannacotta
Serveras med kompott på hallon och havrecrunch  |  99:-

Öländska jordgubbar 
Serveras med vispad grädde  |  59:- 

Med vaniljglass  |  69:- 
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Lättdryck
San Pellegrino 25c 29kr
San Pellegrino 50cl 39kr
San Pellegrino Limonata 35kr
San Pellegrino Aranciata Rossa 35kr
Ice Tea 29kr 
Alkoholfri Bitbuger 49kr
Coca Cola 33cl 29kr
Coca Cola Zero 33cl  29kr
Fanta 33cl  29kr
Sprite 33cl   29kr
Juice  25kr
Mjölk  15kr

Kaffe
Bryggkaffe - Balck 25kr
Espresso 25kr
Capucciono 35kr
Latte 39kr

Öl | Fatöl
Estrella galicia  69kr
Lagunitas IPA  75kr
St: Eriks CITRA  75kr

Öl | Flaska
Budvar 50cl  75kr
Birra Morena 33cl 69kr
Sigtuna Organic Lager  69kr
Sigtuna Organic Ale  69kr
Sigtuna Hazy Daze  69kr
Samuel Adams Boston Lager  69kr
New Belgium FAT TIRE - Amber Ale 69kr

Cider: 
Angry Orchard 69kr
Hannas Rosé 69kr

Husvin | Vitt
Montipagano - 
Trebbiano  d´Abruzzo 89kr/399kr

Domaine Millet - Petit Chablis  109kr/ 499kr

Husvin | Rött 
Montipagano - 
Montepulciano  d´Abruzzo 89kr/399kr

Rocca Alata 
- Valpolicella Ripasso  109kr/499kr

Rosé
Les Oliviers Grenache 79kr/349kr
Mirval - Côtes de provence  109kr/499kr

Bubbel
Prosecco  89kr/399kr
Cava  89kr/399kr
Pannier Champagne  109kr/499kr

Drinkar
Gin & Tonic 4cl 109kr
Rom & Cola 4cl 109kr
Aperol Spritz 4cl 119kr

Avec
Blantons Bourbon Whiskey 32kr/cl
Tegnér & Son VSOP Cognac 32kr/cl
Baileys  28kr/cl 
Cointreau 31kr/cl


