Menù
Menù della settimana
Elke week een wisselend driegangenmenu.

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

38.50 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

34.50 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

Carpaccio di tonno
Dungesneden tonijn met saus van gepofte pomodori en ricotta.
14.50

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

Pastrami di Pecorino
Huisgemaakte pastrami, gemarineerde Pecorino en geroosterde focaccia.
14.50

✔ Caprese e burrata
Mix van verschillende mini tomaatjes, burrata en basilicum.
12.50

Insalata fagiolini ortalana
Salade met sperziebonen, aardappel, spek, basilicumpesto en pijnboompitten.
12.50
( ook als hoofdgerecht te bestellen 17.50 )

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

Scampi arrosto
Geroosterde scampi’s in kruidige olie met prei.
12.50

✔ Zuppa di zucchine e broccoli
Soep van courgette, broccoli, crème fraiche en geroosterde amandelen.
8.50

Primi piatti
Risotto di gamberetti é salmone
Risotto met garnalen en zalm.
19.50
( ook als voorgerecht te bestellen 15.50 )

✔ Panzarotti con ricotta e spinaci
Gevulde pasta met ricotta, spinazie, tomatensaus en Parmezaanse kaas.
14.50

Penne al pesto con tacchino
Penne met kalkoen, basilicumpesto, room, zongedroogde tomaat en buffelmozzarella.
( ✔ Deze pasta is ook vegetarisch te bestellen )

16.50

Linguine amatriciana
Linguine met Guanciale (spek), tomatensaus, rode ui, rode peper.
17.50

Linguine con scampi e zucchine
Linguine met garnalen, courgette, tomaatjes, rode peper en knoflook.
17.50

✔ Penne all’arrabiata
Penne in pikante tomatensaus en Parmezaanse kaas.
13.50

Linguine alla vongole
Linguine met vongole, ansjovis, olijfolie, rode peper, tomaatjes, peterselie en knoflook.
19.50

Secondi di carne
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren.

Cordiera di vitello
Rosé gebakken kalfspicanha met rozemarijn, salie saus en eekhoorntjesbrood.
24.50

Bavette di Manzo
Medium /rood gebakken runderbavette met truffelmayonaise, Pecorino-kaas,
rucola en pijnboompitten.
29.50

Bistecca di agnello
Gebakken lamsrump, taggiasche olijven, rozeval, tomaat, witte wijn.
28.50

Supplementen
Insalata mista.
4.50

Secondi di pesce
Alle hoofdgerechten worden geserveerd bijpassende garnituren.

Mare a tavola
Min 2 personen
Rijkelijke gevulde schaal met kreeft, coquille, garnalen, mosselen, vongole, scheermessen,
langoustine en linguine pasta.
49.50 p.p.
Zonder kreeft 37.50 p.p.

Salmone di gamberetto e Pomodorini
Gebakken zalm met garnalen, tomaatjes, knoflook, rode peper en witte wijn.
25.50

Filetto di branzino
Zeebaarsfilets met caponata (Siciliaanse groenten salade).
23.50

Supplementen
Insalata mista.
4.50

