Menù
Menù della settimana
Elke week een wisselend driegangenmenu.

Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert
Vraag ernaar bij een van onze medewerkers.

39.50 p.p.

Menù a sorpresa
Uitsluitend per tafel vanaf 4 personen.
Gerechten worden op schaal geserveerd.

3-gangenverrassingsmenu pasta
Mix van koude en warme voorgerechten
Drie verschillende soorten pasta
Dessert

35.50 p.p.

3-gangenverrassingsmenu
Mix van koude en warme voorgerechten
Verschillende soorten vlees, vis en garnituren
Dessert

43.50 p.p.

4-gangenverrassingsmenu
Mix van koude en warme voorgerechten
Pasta tussengerecht
Verschillende soorten vlees, vis en garnituren
Dessert

49.50 p.p.

Per tafel ontvangt u één rekening

Antipasti freddi
✔ Bruschetta con pomodoro
Bruschetta met tomaat, buffelmozzarella en Taggiasche olijven.
9.50

Vitello tonnato
Dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes.
12.50

Carpaccio di manzo
Geplette ossenhaas met Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, truffelmayonaise, balsamicostroop en rucola.
16.50

Insalata di petto d’anatra
Salade met gerookte eendenborst, vijgen, amandelen en balsamicostroop.
15.50

Sfoglia con salmone afummicato
Bladerdeeg met warm gerookte zalm, gefrituurde garnalen en caponata (zoetzure groenten).
15.50

Antipasti caldi
✔ Parmigiana di melanzane
Taartje van gefrituurde aubergine met Parmezaanse kaas, mozzarella en tomatensaus.
14.50

Zuppa di pesce
Rijkelijk gevulde vissoep
13.50

Bruschetta con salsiccia
Bruschetta met Toscaanse worst en fontinakaas.
11.50

✔ Insalata misto funghi trifolati
Salade met gebakken paddenstoelen, knoflook, peterselie en croutons.
12.50

Primi piatti
✔ Risotto ai funghi
Risotto met paddenstoelen en Parmezaanse kaas.
18.50
( ook als voorgerecht te bestellen 14.50 )

✔ Mezzaluna verde ricotta e spinaci
Gevulde pasta met ricotta, spinazie, tomatensaus en Parmezaanse kaas.
15.50

Linguine allo scoglio
Linguine met garnalen, coquille, mosselen, vongole, ansjovis, rode peper en
schaaldierensaus.
22.50

Trofie alla boscaiola
Trofie met Toscaanse worst, paddenstoelen, truffelsaus en Parmezaanse kaas
(✔ Deze pasta is ook vegetarisch te bestellen)
17.50

Linguine con scampi e zucchine
Linguine met garnalen, courgette, tomaatjes, rode peper en knoflook.
18.50

✔ Tortello alla zucca
Gevulde pasta met pompoen, boter-saliesaus, gekonfijte kerstomaatjes en Parmezaanse
kaas
16.50

Secondi di carne
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren.

Fegato di Vitello
Kalfslever met ui, salie en witte wijnsaus.
24.50

Entrecote di Vitello
Gegrilde kalfsentrecote met spinazie en pepersaus.
27.50

Filetto di Manzo
Gebakken ossenhaas met zoete aardappelpuree, truffelsaus en eekhoorntjesbrood.
34.50

Supplementen
Insalata mista.
4.50

Secondi di pesce
Alle hoofdgerechten worden geserveerd bijpassende garnituren.

Cacciuco
Vispannetje met garnalen, coquille, vongole, mosselen en schaaldierensaus.
27.50

Salmone di gamberetto e Pomodorini
Gebakken zalm met garnalen, tomaatjes, knoflook, rode peper en witte wijn.
26.50

Orata con verza
Doradefilets met savooiekool, rozijnen, pijnboompitten en kruidenolie.
25.50

Supplementen
Insalata mista.
4.50

