
                                               !
BROODJES (van 12.00 tot 17.00 uur ) 

pittige kip met zoetzure komkommer                 €6,50                                                                                                                                   

buikspek met zoetzure rode kool, radijs en mosterdmayonaise                 €6,50                                                                                 

caprese (groningse buffelmozzarella, tomaat, basilicum)                                                €7,00                                                            

geitenkaas met tuinbonencreme, gegrilde aubergine en rucola               €6,50                                                                   
makreelsalade met venkel, appel en waterkers                                          €7,00                                                                                     

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

oesters (fines de claire)    p.st.    €2,80                                                                                                                                                             

affettati misti (Italiaanse vleeswaren)             €9,50                                                                                                              
vitello tonnato           €10,50                                                                                                                     

olijven            €3,00                                                                                                                              

antipasto misto            €10,50                                                                                                                  

bruschetta met kalfslever, ingemaakte artisjok en balsamico                         €10,50                                                                           
                                                                                                                                                  !
WARME VOORGERECHTEN  
antipasto vis (dagelijks wisselend)                €11,50                                                                                                                                        

gebakken pijlstaartinktvis met tomaat, gremolata en mosterd-citroendressing                      €10,50                                   

gefrituurde spiering met citroen             €6,50                                                                                           

arancini (saffraan-risottoballetjes) met pimentmayonaise                €6,00                                                                                          

soep van de dag                €6,00                                                                                                                                                                           

vissoep met rouille en croutons       kl. €7,50     gr.   €10,50                                                                                  !
SALADE 

caesarsalade (ansjovisdressing, parmezaanse kaas en croutons)            €8,50                            
salade van burrata, groene asperge, radicchio, amandel en postelein salsa verde                                             €10,50 

salade van geroosterde tonijn, cannellini bonen, rode ui, basilicum en peperonata                       €13,00 !
PASTA 

tagliatelle met asperge, guanciale, bonenkruid en pecorino   kl.€11,50                gr.  €15,50                                                  
gnocchi met gerookte pulpo, zeekraal en gekonfijte citroen  kl. €12,50      gr.  €16,50                                                                     

ravioli van prei en geitenkaas met peterselieboter en parmezaanse kaas  kl. €11,50      gr.  €15,50                                             

pappardelle met gestoofd konijn, taggiasche olijven en parmezaanse kaas  kl. €12,50       gr.  €16,50                            

tortellini met krab, met ingelegde chilipeper en saffraanboter  kl. €13,50      gr.  €17,50                                              

lasagne met portobello, spinazie en parmezaanse kaas               €13,50                                                                                               ! !



  !!!
VAN DE GRILL 

tagliata di manzo met rucola, balsamico en parmezaanse kaas             €19,50                                                    

gegrilde makreel met salade van koolrabi, radijs en waterkers              €19,00                                                                     !
UIT DE OVEN 

tarbotine met gebakken prei, kokkels, zeekraal en gremolata            €19,50                                                                       !
UIT DE PAN                                                                                                                                                                                                              

gegrilde kwartel met morilleworst, meiknol, oesterzwam en rucola              €21,50                                                             
cassoulet van asperges, tuinbonen, raapstelen, polenta en een gepocheerd ei                          €18,00                                    

lamsschenkel met witte asperges, doperwten en anchoiade              €20,50                                                                        !
BIJGERECHTEN 

aardappeltjes uit de oven      €4,00                                                                                                                                                                      

gemengde salade      €3,50                                                                                                                                                                                      

rucolasalade met balsamicovinaigrette en parmezaanse kaas     €4,00                                                                                                !!
MENU VAN DE WEEK 

zie borden of vraag onze bediening !
                                                                                                                                                
WIJN VAN DE WEEK  

zie borden of vraag onze bediening                                                                                                           !


