Dinerkaart
Menù
Menù della settimana
Elke week een wisselend driegangen menu

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

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

Mix van voorgerechten, pasta en foccaciabrood
Verschillende soorten vlees en vis, aardappelen en groenten
Dessert
37.50 p.p.

Aperitivo
Klein hapje voor bij het aperitief, prijs is per stuk bruschetta

Bruschetta con pomodoro
Bruschetta met tomaat, buffelmozzarella en Taggiasche olijven

4

Bruschetta con ‘nduja
Bruschetta met ‘nduja (pikante smeerbare varkensworst) gepofte paprika en
buffelmozzarella 5

Bruschetta con mousse di salmone
Bruschetta met mousse van zalm en gegrilde courgette

5

Antipasti freddi
Insalata mista
Rijkelijk gevulde salade met linzen, witte bonen, gekonfijte rode ui, gegrilde courgette,
gepofte paprika en tomaatjes 10

Vitello tonnato
Dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes

12.50

Carpaccio di manzo
Verse carpaccio van ossenhaas met citroendressing, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, balsamicostroop en rucola 15
U kunt de carpaccio ook als hoofdgerecht bestellen voor 23.50
+ truffelmayonaise 2.50
+ verse truffel 4
+ rauwe ganzenlever 5

Insalata di petto d’anatra
Friseesalade met gerookte eendenborst, gekonfijte eendenbouten, rauwe ganzenlever,
geroosterde hazelnoten en hazelnoten-frambozendressing 17.50

Antipasti caldi
Parmigiana di melanzane
Taartje van aubergine in beslag gefrituurd met Parmezaanse kaas, mozzarella en
tomatensaus 14

Scampi arrosto
Geroosterde scampi’s in witte wijn met prei, knoflook, rode peper en olijfolie

11

Capesante e vongole
Gebakken coquilles met vongole, mosselen, uitgebakken Parmaham en romige
prei-truffelsaus 17

Primi piatti
Gnocchi al gorgonzola
Gnocchi gevuld met mozzarella in een saus van gorgonzola

14

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

17

Pappardelle al ragu di cinghiale
Pappardelle met wildzwijn ragout en pecorino

16.50

Ravioli con salsa di noci
Ravioli gevuld met paddenstoelen, saus van walnoten en verse truffel 17

Risotto di zucca con petto d’anatra
Risotto met pompoen, gerookte eendenborstfilet en rozemarijn 19
U kunt deze risotto ook vegetarisch bestellen -2.50

Secondi di carne
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse groenten en aardappelen

Rib-eye (300gr)
Rib-eye steak van de lavagrill geserveerd met Parmezaanse kaas, rucola en tomaatjes

25

Ossobuco alla Milanese
Gestoofde kalfsschenkel op Milanese wijze 24

Filetto di caprioli
Reerug met gorgonzola gegratineerd, portsaus, gedroogde pruimen en rozijnen 27.50

Filetto di Manzo
Ossenhaas van de grill met keuze uit pepersaus of gorgonzolasaus

29.50

Secondi di pesce
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse groenten en aardappelen

Tonno alla griglia
Tonijn van de grill met gekonfijte rode ui, granny smith appel en citroenolie

24

Salmone al cartoccio
Pakketje van zalm uit de oven met citroen, tomaatjes, dille, knoflook en rode peper

22.50

Lupo di mare
Zeewolf in een korst van broodkruim met garnalen, prei, witte wijn en tomaatjes 25

