Menu del Menu
Rund en Basilicum
Dungesneden bavet || basilicum || Parmezaan || pijnboompitjes ||
basilicum olie || knoflook

Biet en Kaas
Gele biet || Pecorino || amandel || mayonaise van rode biet || rosé
ui

Tonijn en braam
Gemarineerde tonijn || hangop van geitenyoghurt en dragon || bramen
|| krokantje van zoete aardappel
---

Truffel en Artisjok
Risotto met artisjok || truffel || krokante pitten en zaden ||
Parmezaanschuim

Bataat en Burrata
Soep van bataat || burrata || gerookte knoflook || gegrild brood
---

Buikspek en Konijn
Zacht stoofvlees || aubergine || mosterdsaus || langzaam gegaard
buikspek

Gamba en Venkel
Gepelde gamba || venkel || saus van strandkrab en chorizo || gnocchi
|| paprika

Steak en Ui
Rundersteak || crème van ui || rucola || gestoofde rode ui met rode
peper || Parmezaan
---

Yoghurt en Framboos
Hangop met witte chocolade || panna cotta van framboos || witte
chocolade en frambozen macaron

Kaas en Kaas meerprijs €4,Proeverij van verschillende Italiaanse kazen met begeleidende smaken
Espresso en Mascarpone
Mascarpone || koffie || lange vinger || 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 €6,- per gang

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 €6,- per gang (optioneel)

(letterlijk: nog steeds hem)
Aandacht voor Eten in een nieuw jasje
Vanaf het najaar zal ons restaurant een nieuwe naam krijgen. Aandacht
voor Eten wordt Sempre Lui (sempre loewie). Na 16 jaar maken we een
nieuwe start in Wijk bij Duurstede. We blijven dezelfde en we koken
hetzelfde maar wel onder een nieuwe naam.

