Lunch
(van 11:30 uur tot 16:00 uur)

Antipasti
! Parmigiana di melanzane
Taartje van gefrituurde aubergine met Parmezaanse kaas, mozzarella en
tomatensaus 12.50

Salumi e formaggi
Plank met Italiaanse vleeswaren en kazen

15

Mix Antipasti
Vanaf 2 personen

Rijkelijk gevulde schaal met mix van verschillende koude en warme voorgerechtjes 17.50 p.p.

Bruschetta’s
! Bruschetta pomodoro e bufala
Bruschetta met tomaat, buffelmozzarella en Taggiasche olijven

8.50

Bruschetta salsiccia
Bruschetta met worst en Fontinakaas

9.50

Bruschetta baccalá
Bruschetta met een paté van kabeljauw en gegrilde rode puntpaprika

Mix bruschette
Mix van bovenstaande bruschetta’s

15

12

Soepen
! Zuppa pomodoro
Tomatensoep met Parmezaanse kaas, room en verse basilicum

6.50

Zuppa del giorno
Soep van de dag

7.50

Vraag ernaar bij een van onze medewerkers

Zuppa di pesce
Rijkelijk gevulde vissoep

13.50

Pasta’s
Spaghetti carbonara
Spaghetti met spek, ei en pecorinokaas

13

! Spaghetti pesto
Spaghetti met basilicumpesto en pijnboompitjes

13

! Ravioli burro e salvia

Ravioli gevuld met paddenstoelen, Parmezaanse kaas en boter-saliesaus

Penne boscaiola
Penne met worst, paddenstoelen en truffelroomsaus

15

Linguine scoglio
Linguine met vongole, mosselen, coquilles, garnalen en scheermesjes

22.50

Risotto’s
! Risotto pomodoro
Risotto met tomaat, roomboter en Parmezaanse kaas

Risotto radicchio e salsiccia
Risotto met worst, radicchiosalade en gorgonzola

15.50

14

14

Broodjes
(keuze uit wit of bruin brood)

Tonno e uova
Huisgemaakte tonijnsalade met ansjovis, kappertjes, zongedroogde tomaat, olijven, augurk,
gekookt ei en friseesalade 9.50

! Uovo e peperoni
Roerei met rode puntpaprika en bieslook

9.5

! Pere e gorgonzola
Peer, gorgonzola, radicchiosalade, walnoten en granaatappeldressing 10.50

Salmone affumicato
Gerookte zalm, Philadelphia, gepocheerd ei, bieslook en friseesalade

11.50

Bresaola e burrata
Bresaola (gedroogd, gezout rundvlees) met burrata en citroendressing

12

Carpaccio fresco
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, pijnboompitten en rucola
12.50

Hamburger
Hamburger met spek, gebakken ei & ui, fontinakaas, tomaat, truffelmayonaise en
friseesalade 17.50

Salades
Alle salades worden geserveerd met brood en kruidenboter
Wilt u een maaltijdsalade bestellen dan is dat mogelijk voor een meerprijs van 3.50

Insalata funghi
Salade met gebakken paddenstoelen, spek, pecorinokaas, croutons en
truffelbalsamicostroop 12.50

! Insalata caprese
Salade met buffelmozzarella, tomaat en verse basilicum

12.50

! Insalata caprino
Rucolasalade met gebakken geitenkaas, geroosterde amandelen, sinaasappel, venkel en
mosterd-honingdressing 13.50

Insalata tonno fresco
Salade met gegrilde tonijn, avocado, gepocheerd ei, lente-ui en creme van ricotta-pistache
16.50

Insalata gamberi e capesante
Friseesalade met gebakken coquilles, grote garnalen, gedroogde vijgen en
granaatappeldressing 17.50

