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28. Ristorante Alle Fratte di Trastevere 
 

 

Adresse:  Via delle Fratte di Trastevere 49 Telefon:  06/5835775 
Lukket::  Onsdag Prisniveau:  Billigt/middel 
Bordbest.: Ikke normalt  Udendørs: Ja (få borde) 

 
Nu skal vi ud at spise i en ærke-romersk madhule midt i det 
farverige og folkelige Trastevere-kvarter, så vi stikker 
hovedet indenfor på Ristorante Alle Fratte di Trastevere, 
der har den godhed at holde åbent om søndagen. 
”Spaghetti alle Carbonara per il professore”, råber min ven 
Giuseppe ud til sin bror i køkkenet, som en hilsen til mig i 
døråbningen, og ude fra køkkenregionerne lyder det 
omgående: ”Subito, Peppe”. 
Man er behørigt budt velkommen og har fået at vide, at 
selvom det er nogle dage siden sidst, kan vi skam godt 
huske, hvad favoritten er! 
Og det er ingen løgn: På Alle Fratte mestrer man virkelig 
Spaghetti alle Carbonara (spaghetti med æg og bacon), hvis 
Antonio er i køkkenet.. 
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Som nævnt har Ristorante Alle Fratte di Trastevere åbent 
om søndagen, så her har vi et af de få steder, hvor søndags-
frokosten (en af romernes absolutte højde-punkter) kan 
opleves og nydes i fulde drag. 
Blandt andet fordi Tastevere's oprindelige befolkning, som 
der heldigvis er nogle tilbage af, ikke er de mest velhavende 
i Rom, er priserne helt i bund - uden det går ud over 
kvaliteten. 
En af specialiteterne er Bruschetta, en lille forret der findes i 
mange varianter og til ingen penge. 
Menuen kunne bestå af Bruschetta bianco (grillristet brød 
alene med olivenolie og basilikum), Salmone e rughetta, 
Con crema di olive og Scamorza al Prosciutto (grillet 
scamorza-ost med den herligste prociutto). Og er man til 
Tiramisu, findes den ikke bedre noget andet sted. 
Ristorante Alle Fratte di Trastevere ligger på hjørnet af to 
små gader og har et lille charmerende udendørsområde 
med parasoller. Inde i selve restauranten er der hyggeligt 
med små borde og flotte store malerier – blandt andet et 
der viser hvordan Den Spanske Trappe så ud i ”gamle 
dage”.  
Man sidder tæt i de to små lokaler. Der er en intim 
stemning med børn, forældre, gamle og forelskede kærester 
i en stor blanding.  
De fleste er lokale og alle nyder de frokosten, mens der på 
højlydt italiensk diskuteres emner fra hverdagen, klappes på 
skulderen, kysses og hilses på nyankomne stamgæster.  
Vi er virkelig kommet til Italien med et meget stort I. 
Dette er og bliver mit favorit-spisested – ikke kun i 
Trastevere, men i hele Rom.  
Så måske ses vi! 
 
 




