Comincia con (Vooraf)
V pane della casa €5,50
huisgemaakt brood met tapenades.

Antipasti misti €8,50
met olijven, Italiaanse vleeswaren, kaassoorten en een huisgemaakt gerechtje van de chef.

Anti Pasti (Voorgerecht)

V Burrata €10,50
Italiaanse verse kaas die gemaakt is van mozzarella en room,
met cherry tomaatjes en verse basilicum.

Vitello tonnato €9,50
flitterdunne kalfsfricandeau met een tonijnmayonaise en kappertjes.
Gamberetti €11,50
gebakken garnalen met balsamico en tomatensalsa.
Carpaccio €10,50
dungesneden rundermuis met truffelmayonaise, pijnboompitten, grana Padano en rucola.
Carne cruda €12,50
steak tartaar op zijn italiaans, met rode ui, basilicum en krokantje van parmezaan.
V Bruschette miste €7,50
getoast brood met gerookte zalm, parmaham en tomaat.

*
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Ook vegatarisch te bestellen

Pasta

Ravioli €12,50
gevuld met ricotta, spinazie, tomatensaus en een rucola pesto.
V

Pasta con salmone affumicato €14,50
rigatoni pasta met gerookte zalm en een roomsaus van tomaten.
Pasta al tartufo e funghi €15,50
dit ontzettend toegankelijke gerecht, doet absoluut niet af aan de enorme rijke smaak.
Tagliatelle met truffel, verse worst en paddestoelen in een heerlijk romige saus.
V Lasagne €13,50
huisgemaakte lasagne gevuld met bolognese, mozzarella en een bechamelsaus.

Portata principale (hoofdgerecht)

(alle hoofgerechten worden geserveerd met roseval aardappeltjes en verschillende groenten.)
Bistecca alla Fiorentina
gegrilde T-bone steak, wordt slechts twee keer omgedraaid – op deze manier krijg je de mooiste
grillstrepen op het vlees en kan het vet in alle rust smelten. Een Italiaanse delicatesse.
500 gram € 26,50 | 1000 gram (voor 2 personen) €49,50
Saltimbocca alla romana €19,50
kalfsvlees rijkelijk belegd met parmaham, salie en witte wijnsaus.
Polpette €18,50
authentieke italiaanse gehaktballetjes, in een rijke tomatensaus.
Merluzzo €22,50
kabeljouw filet, met een frisse dille citroensaus.
Salmone al forno €24,50
zalmfilet ingelegd met pesto uit de oven.
Pollo ai porcini e tartufo €19,50
gebakken kippendijen met paddestoelensaus en geraspte truffel.

Dolce (Dessert)
Tiramisu €7,50
Traditioneel italiaans romig dessert van mascarpone en lange vingers.
Limoncello cheesecake €7,50
Zalig frisse cheesecake met een fling. Een bodem met haver- en bitterkoekjes.
Waarop een cheese van limoncello en limoensap.
Pannacotta €7,50
heerlijke zachte pannacotta met bosvruchten.
Tortino caldo all chocolato €8,50
heerlijk warm chocolade taartje uit de oven. (15 min bereidingstijd)
Kaasplankje €10,50
verschillende italiaanse kaassoorten op een plankje met noten en appelstroop.

(Bekijk onze cocktailkaart voor dessert cocktails)

