
Special:

Gnocchi van pastinaak met zalm, dille, tomaaat en prei. € 18,50

Special:

Runder entrecote met bospeen, parmezaan, balsamico, aardappel en pijnboompitten. € 29,50

Snacks

Bruschetta - 5 stuks met tomaat, knoflook en basilicum (✔) € 8,50

Focaccia met pesto en groente boter (✔) € 6,50

Sardines met citroen en foccacia € 11,00

Risotto bitterbal - 5 stuks, met truffelmayonaise (✔) € 7,50

Mozzarella sticks - 5 stuks met pittige tomatensaus (✔) € 6,50

Antipasti

Antipasti - Diverse Italiaanse ham- & worstsoorten, kaas & truffelhoning, olijven, foccacia & pesto, bruschetta € 19,50

Voorgerechten

Carpaccio van rund met truffelmayonaise, pijnboompitten, parmezaanse kaas en rucola (+truffel: +5,00) € 14,50

Coquille met bloemkool, hazelnoot en grappa beurre blanc € 14,50

Ceviche van dorade met rode kool salade en zoet-zure koolrabi € 13,50

Vitello Tonato met tonijndressing, kapperappels, zoet-zure rode ui en rucola € 14,50

Steak tartaar met gerookte makreel en zoet-zure rode ui € 14,50

Truffel en bietjes met 63 graden eidooier en pesto mayonaise(✔) € 10,50

Pizza's  

Pizza Caprese,mozzarella, cherry tomaat en basilicum (✔) € 15,00

Pizza Alfonso, tomatensaus, kaas, coppa di parma, cherry tomaat, parmezaanse kaas en rucola € 16,00

Pizza Taleggio, taleggio, kaas, paddenstoelen, rode peper, truffelolie en rucola (✔) € 16,00

Pizza Mozzarella, mozzarella, mortadella, peterselie, kaas en peper olie € 15,00

Pizza Bresaola, bresaola, balsamico, pepers, rucola, parmezaan en peperolie € 16,00

Pasta's

Pasta Gorgonzola, gorgonzola, boerenkool, ricotta en gerookte amandelen (✔) € 18,50

Pasta Gamberi met bisque, garnalen, knoflook, tomaten en rucola € 19,50

Pasta Truffel met salie, parmezaanse kaas, vers geschaafde truffel (✔) € 19,50

Pasta Paddenstoelenragout, gebakken paddenstoelen, cherrytomaat, pepers en parmezaanse kaas (✔) € 16,50

Pasta Runderstoof, runderstoof, cherrytomaat, parmezaanse kaas € 16,50

Bijgerechten 

Gemengde groene salade met dressing € 4,50

  

Desserts  

Tiramisu met espresso, amaretto, mascarpone en pure chocolade € 8,50

Panna cotta met creme fraiche, honing en walnoten granola € 8,50

Semi fredo van amarena kersen en witte chocolade kokossaus € 8,50

3 verschillende kaas soorten, honing en marmelade € 9,50

  

Affogato (vanille ijs met espresso) met cantuccini € 6,50

Cannoli - Limoen; lekker voor bij de koffie! € 2,95

 

  

Allergie of dieetwensen?

In onze producten kunnen verschillende soorten allergenen aanwezig zijn. Twijfelt u hierbij over een van

onze gerechten? Vraag het een van onze medewerkers. We helpen u graag!  

Menukaart 


