3- gangen keuzemenu
34,50 p.p.

ANTIPASTI

VOORGERECHTEN

CARPACCIO | rundvlees | pijnboompitjes | parmezaan | rucola | balsamico
CANNELLONI cannelloni pasta uit de oven | ricotta | salami | saus van tomaat
BRANZINO AL FORNO verse zeebaarsfilet | sinaasappel | rucola-venkelsalade | limoenmayonaise
VANAF 2 PERSONEN

ANTIPASTO MISTO +5
proeverij om samen te delen met o.a. Italiaanse kazen | gemarineerde groenten | bruschetta | verschillende vleeswaren

SECONDI

HOOFDGERECHTEN

LOMBATELLO runderbavette van de lavasteen-grill | truffelricotta | basilicumdressing
LINGUINE dunne lintpasta | gerookte zalm | roomsaus | doperwtjes | courgette
ROMBO roodbaarsfilet uit de pan | kleine garnalen | saus van witte wijn
PIZZA naar keuze (zie kaart achterzijde)

DOLCI

DESSERTS

FRUTTA DI BOSCO coulis van rood fruit | mascarpone | bosvruchten yoghurtijs
STRACCIATELLA 2.0 vanille yoghurt-crème | oreo | hazelnoten | crispy chocolade-balletjes | karamelsaus
TORTA DI AMARETTI huisgemaakt Amaretti taartje | sinaasappel | mango-passievrucht ijs

4- gangen chefmenu
alleen per tafel 49,50 p.p.

Laat u verrassen door onze keukenbrigade!
Met onze familierecepten nemen we u graag mee op culinaire reis door italië,
bestaande uit een voor-, tussen-, hoofd- en nagerecht.

Bij ieder gerecht een bijpassende wijn? Deze selecteren wij graag voor u.
WIJNARRANGEMENT 3 gangen 18,- p.p | 4 gangen 24,- p.p.
Alle gerechten kunnen (sporen van) allergenen bevatten. Heeft u een allergie? Laat ons dit weten.

Liever vegetarisch eten? Vraag naar onze vegetarische kaart.

A la Carte

ANTIPASTI

VOORGERECHTEN

VITELLO TONNATO 15
rosé gebraden kalfsmuis | tonijnmayonaise | kappertjes | dichtgeschroeide verse tonijnfilet
CANNELLONI 13,5
cannelloni pasta uit de oven | ricotta | salami | saus van tomaat
BRANZINO AL FORNO 14,5
verse zeebaarsfilet | sinaasappel | rucola-venkelsalade | limoenmayonaise
INSALATA CAPRESE 14
romige buffelmozzarella | verse tomaat | olijfolie | basilicum
CAPESANTE 16
gebakken coquilles | gemarineerde courgette | pompoen | gegrild spek

SECONDI

HOOFDGERECHTEN

FILETTO DI BUE 27,5
ossenhaas van de lavasteen-grill | saus van groene peper | eekhoorntjesbrood
ook mogelijk met extra scampi’s + 4
SAUTÉ DI PESCE 26,5
verschillende vissoorten | schaal- en schelpdieren | Napolitaanse wijze | tomatensaus
dit gerecht wordt geserveerd met een bruschetta en een gemengde salade
ROMBO 24,5
roodbaarsfilet uit de pan | kleine garnalen | saus van witte wijn
MAIALE RIPIENO 25,5
gevulde varkenshaasfilet | mozzarella | ham | basilicum | saus van tomaat

DOLCI

DESSERTS

FRUTTA DI BOSCO 9
coulis van rood fruit | mascarpone | bosvruchten yoghurtijs
TORTA DI AMARETTI 9
huisgemaakt Amaretti taartje | sinaasappel | mango-passievrucht ijs
FORMAGGI MISTI 12,5
selectie van verschillende Italiaanse (biologische) kazen
STRACCIATELLA 2.0 9
vanille yoghurt-crème | oreo | hazelnoten | crispy chocolade-balletjes | karamelsaus

PIZZE
Pizza’s zijn uitsluitend te bestellen als onderdeel van het 3-gangen menu.
Wij bereiden onze pizza’s op Napolitaanse wijze, met flinterdunne bodem.

MARGHERITA tomatensaus, mozzarella, basilicum
ROMANA tomatensaus, mozzarella, olijven, kappertjes, ansjovis
QUATTRO STAGIONI tomatensaus, mozzarella, ham, salami, artisjok, champignons
SCAMORZA tomatensaus, gerookte mozzarella, ham, gorgonzola, artisjok
ORTOLANA tomatensaus, mozzarella, paprika, champignons, courgette
VESUVIO tomatensaus, mozzarella, pikante salami, ui, paprika
CALZONE (dubbelgeslagen) tomatensaus, mozzarella, basilicum, ricotta, katenspek
PESCATORE tomatensaus, basilicum, gerookte zalm, tonijn, garnalen
ISCHITANA tomatensaus, mozzarella, tonijn, garnalen, verse tomaat
De onderstaande pizza’s worden grotendeels belegd nádat ze uit de oven komen.

PARMA tomatensaus, parmaham, buffelmozzarella, truffelolie, rucola
BRESAOLA zonder tomatensaus
mozzarella, bresaola rundvlees, verse tomaat, parmezaanse kaas, rucola

Per i bambini
A N T I P A S T I VOORGERECHTEN
CARPACCIO 6,5
kleine carpaccio | parmezaanse kaas | pijnboompitjes
BRUSCHETTA 5,5
geroosterd broodje | verse tomaat

SECONDI

HOOFDGERECHTEN

KINDERSPAGHETTI 8,5
met bolognesesaus
KINDERPIZZA 8,5
met tomatensaus en mozzarella

DOLCI

DESSERTS

GELATO BAMBINO 4,5
kinderijsje | vanille roomijs | slagroom

