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

caprese (Groningse buffelmozzarella, cherrytomaat, basilicum)                                                 €7,50  
cloosterkaas met paddestoelentapenade en tuinkers               €7,50 

gerookte makreel, caponata en rucola                                                                                                                         €7,50 

gerookt spek met rode kool, radijs en mosterdmayonaise                                                                                         €7,00 

philly cheese steak met gestoofde sjalot, jalapeño en piment mayonaise                                                               €10,50 

KOUDE VOORGERECHTEN            
affettati misti (Italiaanse vleeswaren)             €10,50 

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

olijven            €3,00 

antipasto misto            €10,50 

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

gefrituurde spiering met citroen             €7,50 

arancini (saffraan-risottoballetjes) met pimentmayonaise                €7,00  
tarte tatin van sjalot met fourme d’Ambert, spinazie en pompoenpitten                        €11,50 

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

salade van rode biet met spelt, hangop van geitenyoghurt, radijs en waterkers          €10,50 

salade met varkensnek, venkel, bleekselderij, appel, walnoot, kaantjes en mierikswortel        €12,50 

SOEP
soep van de dag                €6,50 

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

PASTA`
gnocchi met pompoen, hazelnoot en ricotta salata  kl. €13,00      gr.  €17,00 

bloedworstravioli met bisque, hollandse garnalen en lavas  kl. €14,00      gr.  €18,00 

linguine vongole met gerookte palingbouillon  kl. €14,00     gr.  €18,00 
tagliatelle met stoof van wild zwijn, gremolata en parmezaanse kaas  kl. €13,50      gr.  €17,50 

lasagne met portobello, spinazie en parmezaanse kaas               €14,50 
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VAN DE GRILL
tagliata di manzo met rucola, balsamico en parmezaanse kaas            €19,50 

heilbot met palmkool, cantharellen, zolfini boontjes en bladselderij             €20,50 

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

rog met venkel, paprika, kokkels, chorizo en chorizo-olie              €20,50 

UIT DE PAN        

houtduif met zoete aardappel, ingelegde rode kool en een crostino met eendenlever                    €21,50 

beignets van Formadi Frant met spitskool, paddenstoelenragout, gepofte knoflook en creme fraiche           €18,50 

salsiccia al Barolo met gepofte knolselderijpuree, waterkers en mosterdzaad              €19,50 

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)


