Antipasti / voorgerechten / starters
Carpaccio vegetariano
Carpaccio van de chioggia biet geserveerd met geitenkaas en truffel honing
Thinly sliced beetroot served with goat cheese and truffle honey

Vitello tonnato
Kalfsvlees met tonijnmayonaise, kappertjes, gebakken parmaham en rucola
Veal with tuna mayonnaise, capers, fried parmaham and rocket salad

Carpaccio di manzo
Dungesneden rundvlees, olijfolie – citroen- pesto dressing en Parmezaanse kaas
Thinly sliced beef with olive oil-lemon-basil sauce and parmesan cheese

Antipasti Delicato
8 Italiaanse voorgerechtjes; vis, vlees en vegetarisch, dagvers gemaakt
Selection of 8 Italian entrees

Affetati misti
Italiaans vleeswarenplankje
Italian sausages and ham

Tartaro di manzo
Rundertartaar geserveerd met komkommer op zuur, ricotta, piccalilly en amandel
schaafsel
Beef tartar served with cucumber on vinegar, ricotta, piccalilli and almond shavings

Insalata mista con scampi marinati all’aglio
Gemengde salade met in knoflook gemarineerde gebakken scampi en een citroen
melisse dressing
Mixed salad with garlic marinated scampi and a lemon balm dressing

Zuppa del giorno
Soep van de dag
Soup of the day

Tartaro di Pomodoro con crema di mozzarella
Tartaar van tomaat met buffel mozzarella crème
Tartar of tomato with mozzarella cream

Heeft u een allergie? Meld het ons.

Primi / pasta gerechten / pasta
Pasta fresca ripieno di asparagi e mascarpone
Verse pasta gevuld met groene asperges en mascarpone geserveerd met een peterselie
knoflook botersaus
Fresh pasta stuffed with asparagus and mascarpone served with garlic parsley butter sauce

Pasta fresca ripieno con prosciutto crudo e una salsa di tartufo e
burro
Verse pasta, gevuld met parmaham, geserveerd met truffel botersaus en Parmezaanse kaas
Fresh pasta stuffed with Parma ham, served with truffle-butter sauce and parmesan cheese

Spaghetti alla carbonara
De “klassieker”; spaghetti geserveerd met eieren, spek, ui, room en kaas
Spaghetti served with eggs, bacon, onion, cream and cheese

Pasta fresca ripieni con salmone, servito con capperi, aneto e
strisce di salmone
Verse pasta gevuld met zalm, geserveerd met kappertjes, dille, reepjes gerookte zalm en
citroenboter
Fresh pasta filled with salmon, served with cappers, dill, stripes of smoked salmon and lemonbutter

Pasta fresca ripieni con noci e gorgonzola
Verse pasta gevuld met noten en gorgonzola, geserveerd met rucola, maanzaad en
botersaus
Fresh pasta filled with nuts and gorgonzola, served with rocket, poppy seeds and butter

Spaghetti vegetali di zucchine
Groente spaghetti van courgette geserveerd met tomaat, ricotta, zwarte olijven en
Parmezaanse kaas
Vegetable spaghetti served with tomato, ricotta, black olives and parmesan cheese

Fiocchetti con formaggio e pere
Verse pasta gevuld met peer en kaas, geserveerd met saus van boter, gorgonzola en salie
Fresh pasta filled with pear and cheese, served with butter, gorgonzola, sage sauce

Linguini con scampi
Lintpasta geserveerd met scampi, olijfolie, knoflook en rode pepertjes

Linguini served with shrimps, olive oil, garlic and red pepper

Heeft u een allergie? Meld het ons.

Menu 3 / 30
Kies zelf uw 3 gangenmenu uit de gehele menukaart voor de prijs
van 30 euro p.p.
Onze pasta’s kunt u eten als voorgerecht, als tussengerecht en
als hoofdgerecht.

Wilt u eten zoals de Italiaan eet ?
Dan kunt u een 4 gangen menu uit de
kaart samenstellen voor 37,50 euro p.p. in
de volgorde antipasti/pasta/vis of
vleesgerecht/ dolce.

U bent niet verplicht om een 3 gangenmenu te bestellen, hieronder
vindt u de prijzen wanneer u geen 3 gangenmenu wenst;

Voorgerechten / pasta als voorgerecht
Soep
Pasta hoofdgerecht
Hoofdgerecht vlees / vis
Dessert

11,00.
8,50.
16,00.
19,00.
8,50.

Als bijgerecht te bestellen;
Frites
Salade

p.p.
p.p.

Heeft u een allergie? Meld het ons.

2,50.
2,50.

Secondi / vlees- en visgerechten / meat – fish
Controfiletto di vitello con risotto
Kalf ribeye geserveerd met risotto en een gorgonzola saus
Veal ribeye served with risotto and gorgonzola sauce

Tagliata di Parma
In dunne plakjes gesneden sukade biefstuk met olijfolie, rozemarijn, groene
peperkorrels, rucola en Parmezaanse kaas, wordt geserveerd met spaghetti of friet
Sliced steak, served with green peppers, garlic, rocket salad, parmesan cheese and
olive oil, served with spaghetti or fries

Filetto di agnello
Hollands lamsfilet geserveerd met een puree van doperwt en aardappel en een
honing citroentijm saus
Lambfilet served with peas potato puree and honey lemon thyme sauce

Filetto di maiale
Varkens haas geserveerd met een rösti van aardappel, gedroogde appel en een rode
port rozemarijn jus
Pork tenderloin with rösti, dried apple and a red port herb sauce

Specialità a base di carne
Vleesspecialiteit voor deze week
Meat specialty of this week

Cattura della giornata
Dag visvangst
Fish of the day

Specialità a base di pesce
Visspecialiteit voor deze week
Fish specialty of this week

Heeft u een allergie? Meld het ons.

Dolci / desserts / desserts
Tirami’su
Traditionele huisgemaakte tirami ‘su
Italian tiramisu

Pannacotta
Italiaanse vanille pudding
Italian vanilla pudding

Torta di mascarpone
Toscaans mascarpone taartje met een topping van bosvruchtengelei
Mascarpone cake

Sorbetti con frutta
3 soorten sorbetijs geserveerd met vers fruit
Sorbet ice cream served with fresh fruit

Gelato alle noci
Notenijs geserveerd met gebrande noten
Nuts ice cream served with roasted nuts

Torta Meringata
Italiaanse ijsschuimtaart gevuld met een room crème
Italian ice meringue filled with cream crème

Merinque con gelato
Stracciatella ijs tussen 2 meringue omwikkeld met amandelschaafsel geserveerd met
een chocolade sausje
Merinque filled with stracciatella ice cream wrapped with almond served with
chocolate sauce

Diversi formaggi
Diverse Italiaanse kaassoorten
differents Italian cheeses

Heeft u een allergie? Meld het ons.

