Verrassing menu
Fantasie van de chef
Laat de chef u verrassen en kies één van onderstaande menu’s.
U mag aangeven of u liever vlees of vis heeft, en of u iets niet lust

2-Gangen menu
( Voorgerecht en hoofdgerecht ) 29,50 p.p.

3 - Gangen menu
( Voorgerecht – hoofdgerecht - en nagerecht ) 36,00 p.p.

4 - Gangen menu
( Voorgerecht - tussengerecht- hoofdgerecht- en nagerecht ) 42,50 p.p.

Voorgerecht:
1.Carpaccio:

12.00 €

(het beste van de rund,flinterdun gesneden,traditionele geserveerd
Met Parmezaanse kaas,rucola salade )

2 .Carpaccio di Salmone:

12.00 €

(Flinterdun gesneden zalm op Italiaanse wijze geserveerd )

3. Bruschetta

12.00€

(Italiaanse brood met trostomaten rucola en parmezanse kaas )

4.antipasto all italiana :
(Het beste wat Italië te bieden heeft bestaand uit voorgerechtjes)

12,00 €

Paste/Pasta’s
5.Pasta Ai Profumi Di Mare

18.00€

(verse huis gemaakt pasta met zeevruchten gestoofd in witte wijn)

6.Pasta del Giorno (specialiteit van de Chef):

14,00€

(Voor een vegetarische pasta laat u zich verassen door de kok)

7.Pasta ai profumi di terra:
(Verse pasta met een saus van rundvlees, bospaddenstoelen gestoofd in witte wijn)

16.00 €

Secondi/Hoofdgerecht/Vlees:
8.Tagliata di Manzo :

23.00 €

(De fijnste merlansteak gegrild op kolen,getrancheerd,geserveerd op een bedje
Van rucola salade en Parmezaanse kaas )

9. bavette

30,00€

(Een malse rundvlees uit Australië gegrild op kolen )

Secondi/Hoofdgerecht
Vis
10.Filetto dello chef
( Vis van de dag gefileerd op Italiaanse wijs)

(Bij elk hoofdgerecht krijgt u een bijpassend bijgerecht van de chef)

23.00 €

Dessert:
11.Tiramisù :

7,50€

(Verse gemaakte(taartje) uit laagjes van mascarpone en
In verse koffie gedrenkte lange vingertjes opgebouwd)

12.Pannacotta:

7,00 €

(Dessert van gekookte room met een sausje van verse frambozen)

13.Dama Bianca:

6.50 €

(Toscaanse vanille ijs overgoten met chocolade)

14.Sgroppino:

6,50 €

(Citroen sorbet en prosecco)

15. Cannoli Siciliani
(traditionele dessert uit Sicilië met ricotta en chocolade)

8.00€

