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

36.50 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

Insalata fagiolini ortalana
Salade met haricots verts, aardappel, spek, basilicumpesto en pijnboompitten.
14.50

( ook als hoofdgerecht te bestellen 18.50 )

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 pesce
Rijkelijk gevulde vissoep.
12.50

Primi piatti
Risotto di polpo
Risotto met octopus, inktvisinkt en bleekselderij.
21.50

( 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, zongedroogde tomaat en buffelmozzarella.
( Deze pasta is ook vegetarisch te bestellen )

16.50

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

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

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

Secondi di carne
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren.

Cordiera di vitello
Rosé gebakken kalfspicanha met pepersaus en eekhoorntjesbrood.
24.50

Bavette di Manzo
Medium/rood gebakken runderbavette met truffelmayonaise, Pecorino-kaas,
rucola en pijnboompitten.
28.50

Filetto di agnello
Gebakken lamsfilet met gegratineerde gorgonzola, portsaus en gedroogde pruimen.
30.50

Supplementen
Insalata mista.
4.50

Secondi di pesce
Alle hoofdgerechten worden geserveerd bijpassende garnituren.

Cacciucco
Visstoofpotje met garnalen, coquilles, mosselen en schaaldierenbisque.
25.50

Orata al forno
Hele dorade uit de oven met kruidenolie.
23.50

Tonno e capesante
Gebakken tonijnfilet omhuld met sesamzaad, coquilles, avocadocrème en limoncellosaus.
29.50

Supplementen
Insalata mista.
4.50

Dolci
Tiramisu
Huisgemaakte tiramisu.
8.00

Brownie con gelato
Chocolade brownie met vanille-ijs en salted caramel.
7.50

Tartufo di limoncello
Italiaanse ijsbonbon gevuld met citroenijs en limoncello, bedekt met stukjes meringue.
7.50

Sgroppino
Een cocktail van citroensorbet met wodka en prosecco.
6.50

Affegato al caffé
Espresso gemengd met vanille-ijs en slagroom.
6.50

Gelato bambino
Keuze uit 2 bolletjes schepijs (vanille, citroen of aardbei) geserveerd met smarties en
slagroom.
3.50

Dolce della settimana
Dessert van de week.
7.50

