
                                               !
BROODJES (van 12.00 tot 17.00 uur ) 

pittige kip met zoetzure komkommer                 €6,50                                                                                                                                   

venkelsalami met ingelegde paprika en taggiasche olijven                 €6,50                                                                                           

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

feta met gegrilde aubergine en tomaten-chilicompote               €6,50                                                                                  
makreelsalade met venkel, appel en waterkers                                          €7,00                                                                                     

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

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

olijven            €3,00                                                                                                                              

antipasto misto            €10,50                                                                                                                  

bruschetta met burrata, peperonata, gerookte amandelen en basilicum                         €10,50                                                    
                                                                                                                                                  !
WARME VOORGERECHTEN  
antipasto vis (dagelijks wisselend)                €11,50                                                                                                                                        

mosselen met n’duja, kikkererwten, tomaat en gremolata                      €9,50                                                                        

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 geroosterde biet, spinazie, linzen, walnoten en robiolacreme           €10,50               
panzanella (toscaanse broodsalade) met prosciutto                             €11,50                                              !!
PASTA 

pappardelle met stoof van procureur, gerookte peper en parmezaanse kaas  kl.€12,50                gr.  €16,50                      
fregola met scheermessen, mosselen, zeekraal en nage met saffraan  kl. €12,50      gr.  €16,50                                                  

conchiglie met biet, pistache pesto en parmezaan  kl. €11,50      gr.  €15,50                                                                                          

tortellini met lam en mascarpone, geroosterde bundelzwam en parmezaanse kaas  kl. €12,50       gr.  €16,50                 

linguine met makreel, tomaat, peperoncini en gremolata  kl. €11,50      gr.  €15,50                                                      

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



  !!!
VAN DE GRILL 

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

gegrilde doradefilet met geroosterde bloemkool, radijs, peperoncini, hazelnoot en salsa verde           €19,00               !!
UIT DE OVEN 

lamsschenkel met geroosterde radicchio, doperwten en creme van topinamboer              €20,50                                    
                                                                                                                                                                       !
UIT DE PAN                                                                                                                                                                                                              

eendenborst met geroosterde pastinaak, spinazie, amandel en salsa van groene peper en tomaat           €20,50          
cassoulet van asperges, snijbonen, cantharellen, polenta, raapstelen en een gepocheerd ei                             €18,00 

kabeljauw met artisjokkenstoof, doperwten en krokante sjalot              €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                                                                                                           !


