Menu del Menu
Rivierkreeft en Courgette €11
Courgette spaghetti || kreeftjes || limoen ricotta || zeekraal

Asperge en Ei €11
Gebakken asperge || salie || gepocheerd ei || Hollandaise van
balsamico

Black Angus en Pomodori €12
Tartaar van rund || bouillon van tomaat en Vadouvan ||
tomatenmosterd || crème van eidooier
---

Ravioli en Rozemarijn €13
Gevuld met geitenkaas || rozemarijnhoning || sjalotjes en lente ui

Mosterd en Prei €10
Romige mosterdsoep || gesmoorde prei || preiringen
---

Tonijn en Kalf €23
Tonijnsteak || kalfsvlees || salsa verde || salade van groene
groenten

Selderij en Truffel €21
Fregola met gepofte knoflook || amandel || knolselderij || truffel
en bleekselderijsalade

Steak en Paprika €23
Steak || grove salsa van paprika en pomodori || cavolo rosso salade
met balsamico en granaatappel
---

Chocolade wit en Chocolade puur €10
Cheesecake van witte chocolade en sinaasappel || mouse van pure
chocolade || gekarameliseerde pecannootjes

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. 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.
€ 43,- p.p. (v.a. 2 personen)
Wijnarrangement €7,- per gang (optioneel)

