
                                             !  

BROODJES ( van 12:00 tot 17:00 )
pittige kip met zoetzure komkommer                 €7,50 

melanzane alla parmigiana                                                 €7,50  
oude Beemsterkaas met paddenstoelentapenade en tuinkers               €7,50 

gerookte forel met bietenhummus, veldsla en mierikswortel                                                                                     €7,50 

pastrami met zuurkoolsalade, mosterdzaad en winterpostelein                                                                                €7,50 

Philly cheesesteak met gestoofde sjalot, jalapeño en piment mayonaise                                                               €10,50 

KOUDE VOORGERECHTEN            
affettati misti (Italiaanse vleeswaren)             €11,00 

oesters (fine de claire)             €2,80 
vitello tonnato           €11,50  

olijven            €3,50 

antipasto misto            €11,00 

         
WARME VOORGERECHTEN
antipasto vis (dagelijks wisselend)                 €12,50 

gefrituurde spiering met citroen              €7,50 

arancini (saffraan-risottoballetjes) met pimentmayonaise                 €7,00  
wintergroenten met burrata, hazelnoot en jus van knolselderij                        €11,50 

SALADE
caesarsalade (ansjovisdressing, parmezaanse kaas en croutons)             €9,50 

salade van kikkererwten, granaatappel, pistache en sinaasappel met gerookte aubergine en geitenkaas         €10,50 

salade met geconfijte ganzenbout, groene appel, krulandijvie, bacon en maple syrup vinaigrette                     €12,50 

SOEP
soep van de dag                €6,50 

vissoep met rouille en croutons       kl. €9,00     gr.   €12,50 

PASTA
bloemkoolravioli met beurre noisette, amandel en taleggiocreme  kl. €13,00      gr.  €17,00 

gnocchi met pancetta, boerenkool, porcini-jus en parmezaanse kaas  kl. €13,50      gr.  €17,50 

conchiglie met gamba, borlottibonen, tomaat en bleekselderij  kl. €14,00     gr.  €18,00 
tagliatelle met stoof van damhert, zilverui en parmezaanse kaas  kl. €13,50      gr.  €17,50 

lasagne met portobello, spinazie en parmezaanse kaas               €15,50 
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VAN DE GRILL
tagliata di manzo met rucola, balsamico en parmezaanse kaas            €21,50 

coquilles met schorseneren, groene kool en prosciutto             €21,50 

UIT DE OVEN  
geroosterd heel speenvarken met garnituren*                 €275,00/325,00 

topinamboer met pittige andijvie en beignet van scamorza affumicata               €19,50 

UIT DE PAN        

eendenborst met worst van eendenlever en -bout, zuurkool en jus                     €21,50 

kabeljauw met brandade, gebrande prei en saus van sprot               €21,50 

varkenswang met fenegriek, mosterd, geroosterde spruiten, rode ui en kroket van kalfstong en -zwezerik       €20,50 

BIJGERECHTEN
aardappeltjes uit de oven      €4,00 

gemengde salade      €4,00 

rucolasalade met balsamicovinaigrette en parmezaanse kaas     €4,50 

MENU VAN DE WEEK
zie borden of vraag onze bediening 

        
WIJN VAN DE WEEK
zie borden of vraag onze bediening         

*(voor groepen tot maximaal 18 personen, ten minste 4 dagen van tevoren te reserveren)


