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BROODJES (van 12.00 tot 17.00 uur )
pittige kip met zoetzure komkommer                 €6,50 

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

geroosterde pompoen met portobello, taleggio en rucola               €7,00 

gerookte forel met knolselderij salade en radijs                                          €7,00 

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

KOUDE VOORGERECHTEN            
oesters fines de claires (per stuk)              €2,80 

affettati misti (Italiaanse vleeswaren)             €10,50 

vitello tonnato           €11,50  

olijven            €3,00 

antipasto misto            €10,50 

          
WARME VOORGERECHTEN
antipasto vis (dagelijks wisselend)                €11,50 

gefrituurde spiering met citroen             €6,50 

arancini (saffraan-risottoballetjes) met pimentmayonaise                €6,50 

sformatino van topinamboer met puntarelle en bagna cauda                         €10,50

SALADE
caesarsalade (ansjovisdressing, parmezaanse kaas en croutons)            €9,00 

salade van geroosterde pompoen, roodlof, sinaasappel en buffelmozzarella          €10,50 

salade van geroosterde varkensschouder, ingelegde rode kool, kweepeer, little gem en mosterdvinaigrette  €11,50 

SOEP
soep van de dag                €6,50 

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

PASTA
fregola met pulpo, geroosterde tomaat en gremolata   kl. €12,50      gr.  €16,50 

zuurkoolravioli met saus van eendenlever en gestoofde eendenbout  kl. €13,50      gr.  €17,50 

linguine vongole  kl. €12,50     gr.  €16,50 
gnocchi met prei, gepocheerd ei en gerookte ricotta  kl. €12,00      gr.  €16,00 

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 

kwartel met linzen, buikspek, savooiekool en kwarteljus               €19,50 

UIT DE OVEN
gerookte zwaardvis met bieten, bergamot en beurre blanc met mosselen                       €18,50 

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

tête de veau met tong, krokante hersentjes, trevise, creme van zolfiniboontjes en salsa verde         €20,50 

parelgort-fontinakroketjes met crème van knolselderij, uiencompote, gegrild duinvoetje en radijs                  €17,00 

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)


