
Menù

Menù della se
mana
Elke week een wisselend driegangen menu.

Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.

Vraag ernaar bij een van onze medewerkers.

37.50 p.p.

Menù a sorpresa
Uitsluitend per tafel vanaf 4 personen

Gerechten worden op schaal geserveerd

Mix van koude en warme voorgerechten

Verschillende soorten vlees, vis en garnituren

Dessert.

3-gangenverrassingsmenu   

42.50 p.p.

4-gangenverrassingsmenu  
Extra tussengerecht pasta.

49.50 p.p.



An#pas# freddi

✔ Brusche$a duet
Tomaat en bu'elmozzarella.

Paddenstoelen, geitenkaas, walnoten en honing.

10,50

Vitello tonnato
Dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes.

13.50

Carpaccio di manzo
Geple-e ossenhaas met Parmezaanse kaas,

pijnboompi-en, tru'elmayonaise, balsamicostroop en rucola.

16.50

An#pas# caldi

✔ Riso$o funghi
Riso-o met paddenstoelen, doperwten, courge-e en Parmezaanse kaas.

14.50

(ook als hoofdgerecht te bestellen 19.50)

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

14.50

Zuppa di pesce
Rijkelijk gevulde vissoep.

15.50



Primi pia


✔ Panzaro
 con rico$a e spinaci
Gevulde pasta met rico-a, spinazie en tomatensaus.

14.50

Rigatone alla Bolognese
Rigatone met Bolognesesaus, gegra3neerd met bu'elmozzarella.

15.50

Rigatone alla boscaiola
Rigatone met worst, paddenstoelen en tru'elroomsaus.

16.50

Linguine con scampi e zucchine
Linguine met garnalen, courge-e, tomaatjes, rode peper en kno5ook.

18.50

Linguine alla vongole
Linguine met vongole, olijfolie, rode peper, peterselie en kno5ook.

22.50



Secondi di carne
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met pasta aglio en bijpassende garnituren.

Rib-eye di vitello (250gr)
Kalfsrib-eye steak van de lavagrill geserveerd met paddenstoelen en balsamicostroop.

25.00

Bave$e di Manzo
Runderbave-e met tru'elmayonaise, Pecorino-kaas, rucola en pijnboompi-en.

28.50

File$o di Manzo (220gr)
Ossenhaas van de lavagrill met pepersaus of gorgonzolasaus.

32.50

Supplementen
Insalata mista.

4.50



Secondi di pesce
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met pasta aglio en bijpassende garnituren.

File$o di salmone
Zalm=let met sa'raansaus en een gepo>e tomaat met kruidige riso-o.

25.50

File$o di branzino
Zeebaars=lets met caponata (Siciliaanse groenten salade).

26.50

Grigliata di pesce
 Grote garnalen, coquilles en inktvis van de lavagrill met citroenolie.

32.50

Supplementen
Insalata mista.

4.50


