D I N E R K A A R T
Zalm en Appel €11
Zalm ingelegd in anijs en dille || gazpacho van appel en komkommer || gebakken appel ravioli ||
Vijg en Geitenkaas €11
Verse gemarineerde vijgen || La Tur geitenkaas uit Piëmonte || gebrande hazelnoten || gegrild
honingbrood
Black Angus en Pomodori €12
Tartaar van rund || bouillon van tomaat en Vadouvan || tomatenmosterd || crème van eidooier

Parmezaan en Citroen €13
Risotto || Parmezaanse kaassaus || pesto van spinazie en citroen
Schelpjes en Rode Peper €13
Spaghetti|| verse mosseltjes || knoflook en rode peper

Tonijn en Kalf €23
Tonijn steak || kalfsvlees || salsa verde || salade van Orzo, zeekraal en limoen
Aubergine en Olijf €21
Ciambotta van aubergine, paprika, ui en amandel || saus van olijf en tomaat || gedroogde olijf ||
rucola met 3 kazen
Procureur en Bloemkool €23
Steak van varken || bloemkool met venkelzaad en mosterd || Caponata salade van verschillende
groenten

Chocolade wit en Chocolade puur €10
Roomijs van witte chocolade || overgoten met warme espresso || taartje van pure chocolade ||
cantuccini koekjes
Kaas en Kaas meerprijs €4,- €12
Proeverij van verschillende Italiaanse kazen met begeleidende smaken
Espresso en Mascarpone €10
Mascarpone || koffie || lange vingers || amaretto

Menu del Menu
Maak een keuze uit de verschillende gerechten van de kaart en stel je eigen menu samen. Alle
gerechten kunnen vrij gekozen worden.
Elk menu is vegetarisch te bestellen en uiteraard houden we rekening met uw dieetwensen en
allergieën.
3 gangen € 37,00
4 gangen € 47,00
5 gangen € 57,00
6 gangen € 67,00
Graag combineren wij de gerechten met bijpassende wijnen.
Wijnarrangement €7,- per gang (optioneel)

Familietafel
Dit menu is geïnspireerd op de Italiaanse manier van tafelen. In verschillende gangen komt bijna
onze gehele kaart voorbij.
De gerechten zijn om met elkaar te delen.
Uiteraard horen we graag of er allergieën zijn waar we rekening mee mogen houden.
Verder is het aan de chef wat er geserveerd gaat worden.
Alleen te bestellen voor de gehele tafel
Elk menu is vegetarisch te bestellen.
€ 43 p.p. (v.a. 2 personen)
Wijnarrangement €7,- per gang (optioneel)

