Menu del Menu
Zalm en gele Biet
Tartaar van gele biet, kappertjes en dille || gerookte zalm || licht
pittige wortel dressing met limoen en saffraan

Burrata en Druif
Geroosterd brood met avocado en tomaten salsa || burrata || gegrilde
druiven met venkelzaad en basilicum

Eend en Paddenstoel
Terrine van gerookte eend en eendenlever || salade met ingelegde
paddenstoeltjes gekonfijte rode ui en vijgen
---

Ravioli en Saffraan
Gevuld met pompoen || saffraan roomsaus met sinaasappel en salie ||
Parmezaan

Pomodori en Burrata
Soep van pomodori || burrata || basilicum || platbrood
---

Maishoen en Venkel
Maishoen || gekarameliseerde venkel met venkelzaad en dille ||
salade van wortel met yoghurt basilicum, limoen en hazelnoot

Polpo en Fregola
Octopus || fregola met gepofte knoflook || mayonaise van gerookte
paprika || gebakken aubergine met ansjovis, oregano en
pijnboompitten

Steak en Paprika
Steak || grove salsa van paprika en pomodori || cavolo rosso salade
met truffel aardappel, balsamico en granaatappel
---

Polenta en Perzik
Polenta cake met witte chocolade || geroosterde perzik || anijsroom
en vanille

Kaas en Kaas meerprijs €4,Proeverij van verschillende Italiaanse kazen met begeleidende smaken

Espresso en Mascarpone
Mascarpone || koffie || lange vingers || amaretto

Menu del Menu

Maak een keuze uit de verschillende gerechten van de kaart en stel
je eigen menu samen. De wisselende pasta’s kunnen ook in dit menu
worden meegenomen. Alle gerechten kunnen vrij gekozen worden.
Elk menu is vegetarisch te bestellen en uiteraard houden we rekening
met uw dieetwensen een allergieën.
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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 maar verder is het aan de chef wat er geserveerd gaat
worden.
Alleen te bestellen voor de gehele tafel
Elk menu is vegetarisch te bestellen.
€ 39,50 p.p. (v.a. 2 personen)
Wijnarrangement €7,- per gang (optioneel)

