MENU
Antipasti - Voorgerechten

Carpaccio di bietola rossa con provola Calabrese
Dun gesneden rode biet met provola kaas en gekarameliseerde noten

9,75

“Quasi” vitello tonnato
Gerookte tonijn met pulled kalfsvlees, tonijnmayonaise en kappertjes

10,75

Capesante su crema di topinambur e pancetta croccante
Gebakken sint-jakobsschelpen op een crème van aardpeer met krokante pancetta

10,75

Carpaccio Cipriani alla moda dell’Harry’s bar di Venezia
Runder carpaccio met cipriani saus

9,75

Involtini di verza alla salsiccia e Grana Padano su salsa di pomodoro
Savooiekool rolletjes gevuld met salsiccia, Grana Padano en tomatensaus

9,75

Primi - Pastagerechten

Risotto al radicchio e Gorgonzola
Romige risotto met roodlof en Gorgonzola

10,75

Pappardelle al pomodoro e basilico flambata alla Vecchia Romagna
Pasta met tomatensaus geflambeerd met Vecchia Romagna in Grana Padano

12,75

Tagliolini ai gamberi e pistacchio
Tagliolini met garnalen, pistachenoten, witte wijn en knoflookolie

11,75

Penne della regina di Monza
Pasta met een saus van salsiccia, room, saffraan en Parmezaanse kaas
Raviolacci ripieni di fichi e prosciutto crudo al burro
Grote ravioli gevuld met vijgen en rauwe ham en een botersaus

Secondi - Hoofdgerechten

9,75
10,75

Branzino in cartoccio
Zeebaarsfilet uit de oven met witte wijn, granaatappel, sinaasappel en kruiden

23,75

Pesce San Pietro in salsa di noci e capperi
Sint-pietervis met een walnotensaus en kappertjes

25,75

Petto di faraona con lenticchie e pancetta 		
Parelhoenfilet op een bedje van linzen en pancetta

22,75

Scaloppina di vitello al Marsala e funghi		
Kalfsvlees met Marsala wijn saus en paddenstoelen

21,75

Filetto di manzo con crema di tartufo nero
Gebakken tournedos met een truffelroomsaus

24,75

Dolci - Desserts

Pannacotta alla vaniglia e fichi secchi
Vanille pannacotta met gedroogde vijgen

7,75

Tiramisù al Marsala e pistacchio
Tiramisu met marsalawijn en pistachenootjes

8,75

Pere cotte al vino rosso e bianco
Gepocheerde peren in rode en witte wijn geserveerd met kaneel ijs

8,75

Tortino caldo al cioccolato con gelato alla vaniglia
Warm chocolade cakeje geserveerd met vanille-ijs

9,75

Piatto di Formaggi
Bord met verschillende Italiaanse kazen geserveerd met notenbrood en honing

9,75

