ANTIPASTI
Burrata con insalata di asparagi
Burrata met een salade van groene en witte asperges
€ 14,50
Insalata con gamberi, finocchio, piselli e cipolle in agro dolce
Salade van rode garnalen, venkel, doperwten en gemarineerde uitjes
€ 15,50
Bruschetta con pesto di fave, mozzarella di bufala e prosciutti di San Daniele
Bruschetta met buffel mozzarella, San Daniele ham en een pesto van tuinbonen en munt
€ 15,00
Vitello tonato
Gepocheerde kalfsmuis met een mayonaise van tonijn, citroen, ansjovis en basilicum
€ 15,00
Fritto misto di mare
Diverse gefrituurde vis met citroen en een mayonaise van colatura di alici
€ 16,50

PRIMI
Casarecce con polpo, asparagi, olive e pomodorini
Casarecce met octopus, groene asperges, taggiache olijven en kerstomaatjes
€ 16,00
Linguine con vongole, salicornia e limone
Linguine met tapijtschelpen, zeekraal en citroen
€ 16,00
Elicoidale con guanciale, carciofi e reggiano
Elicoidale met uitgebakken wangspek, artisjokken en Parmezaanse kaas
€ 15,50
Calamarata con ragù di vitello, pomodori e ricotta di bufala
Calamarata met een ragout van kalfsvlees en tomaat, buffel ricotta
€ 15,50
Risotto con asparagi bianchi, limone e bottarga di muggine
Risotto met witte asperges, citroen en bottarga van harder
€ 16,00

SECONDI
Carne del giorno
Vlees van de dag
dagprijs
Pesce del giorno
Vis van de dag
dagprijs

CONTORNI
Insalata di castelfranco
Salade van castelfranco sla, hazelnoten, Parmezaanse kaas en aceto balsamico
€ 5,50
Broccoli alla bagna cauda
Broccoli, dressing van ansjovis en knoflook
€ 5,00
Patate arrosto
Geroosterde aardappelen, kerstomaatjes, rode ui, oregano
€ 5,00

DOLCI
Panna cotta di grappa con lamponi
Roompuddinkje van vanille en grappa met frambozen
€ 8,00
Semi freddo di pistacchio con fragole
Parfait van pistache met gemarineerde aardbeien
€ 8,00
Tiramisu
€ 7,50
Granita di caffè e sambuca con panna
Granité van espresso en sambuca met geslagen room
€ 6,50
Formaggi misto
Italiaanse kazen, crackers, mosterdfruit
€ 15,00

Vraag naar onze dagspecialiteiten.

