PRIMI PIATTI / VOORGERECHT

RISOTTO

Carpaccio Tonno

Fijn gesneden tonijn geserveerd met een dressing
op basis van limoen.

€ 17.00

Carpaccio buffola

Fijn gesneden ossenhaas geserveerd met een
dressing op basis van truffel.

€ 18.00

Tartaar van tonijn

Op basis van bieslook, citroen en olie.

€ 19.00

Vitello Tonato

Traag gegaard kalfsvlees vergezeld door een saus
op basis van tonijn.
Melanzane fromaggi al forno

Gegratineerde aubergine uit de oven
Burrata tomato

Superromige kaas gemaakt van mozzarella en
room en tomaat.
Minestrone

€ 18.00

€ 15.00
€ 13.00

€ 8.00

Risotto con funghi | Met champignons
Risotto primavera | Met groenten en ricotta.
Risotto di scampi spinaci e pomodoro |

€ 19.00
€ 19.00
€ 25.00

Risotto met spinazie en tomaat

PIZZA
Margherita | Tomaat en kaas.
Tonno |Tonijn, rode ui, look en kaas.
Polo |Kip, tomaat en kaas.
Romana |Ansjovis, kappertjes, kaas, tomaat en chili.
Scampi |Tomaat, kaas scampi.
4 formaggi | Ruccola, tomaat, kaas, parmaham.
Salami |Tomaat, kaas, salami.
Crudo | Ruccola, tomaat, kaas, parmaham.
Vegetariano | Vegetarisch.

€ 12.00
€ 19.00
€ 14.00
€ 17.00
€ 19.00
€ 18.00
€ 18.00
€ 19.00
€ 17.00

Tomaten-groentensoep
Scampi al fredo

Met room en witte wijn
Scampi diabolic

Scampi vergezeld met een pikante tomatensaus.

€ 16.00
€ 16.00

PASTA

Lunetta al tartufo

Met bosschampignons en truffel.
Ravioloni di ricotta spinaci

Raviloli met spinazie en ricotta.
Panciotti con melanzane e scamorza

Met aubergine en kaas.

SECONDI PIATTI / HOOFDGERECHTEN
Agnello al forno

Lams uit de oven.
Coniglio al forno

Konijn uit de oven.
Verdura al forno

Groenten uit de oven.
Saltimbocca

Kalfshaasje met parmaham.
Tagliata di manzo

Versneden steak, rucola, parmezaan.
Bistecca fiorentina con salsa verde

Gegrilde T.Bone met verse kruidenolie (2 pers.)
Tonno à la uno due

Linguine vongole

€ 32.00
€ 26.00
€ 18.00
€ 28.00
€ 32.00
€ 70.00
€ 29.00

Linguine met venusschelpen en mosselen.
Linguine rossa carbonara picorino

Rode carbonara met pikant spek.
Linguini con scampi

Langoestine, tomaat en chili
Tagliatelle al ragù

Runds in tomaten saus.
Tagliatelle polo

Kip, pesto, tomaat , ricotta.
Tagliatelle scampi al fredo

Scampi met room en witte wijn.
Tagliatelle verdura

€ 19.00
€ 21.00
€ 20.00
€ 25.00
€ 19.00
€ 26.00
€ 24.00
€ 21.00
€ 26.00
€ 17.00

Vegetarisch.

Tonijnsteak, pasta, verse kruiden, olijfolie.
Baccala aurora

Kalfshaasje, citroen, olijfolie.
Filetto di branzino

Zeebaarsfilet, citroen, olijfolie, tomatensaus.

€ 28.00

DOLCI/ NAGERECHTEN

€ 26.00

Sorbetti di Limoncello

Alle gerechten worden vergezeld door aangepaste
bijgerechten.

Tiramisù

€ 9.00

Tartufo

€ 9.00

Cioccolato moelleux

Chocolade moelleux

MENU DI 4 PORTATE
4-gangen menu

Voorgerecht- pasta, vis of vlees en nagerecht

Cannoli siciliani

€ 60.00

€ 12.00

Bladerdeeggebakje & mascarpone.
Panna cotta

Met seizoensfruit.

€ 11.00
€ 8.00
€ 8.00

