BROODJES (van 12.00 tot 17.00)
pittige kip met zoetzure komkommer
caprese (Groningse buffelmozzarella met tomaat en basilicum)
zuurdesemtoast met buffelricotta, aardbeien en balsamico
gerookte zalm met doperwtencreme en mierikswortel
ventricina met taleggio en ingelegde rode paprika
Philly cheese steak met gestoofde sjalot, jalapeño en pimentmayonaise

€7,50
€7,50
€7,50
€7,50
€7,50
€10,50

KOUDE VOORGERECHTEN
affettati misti (vleeswaren)
vitello tonnato
olijven
oesters (Fines de Claires)
sardines van Ortiz met tuinbonensalsa en zuurdesemtoast
geroosterde aubergine met groene asperge, burrata, tomaat, basilicum en parmezaankrokant

€11,00
€11,50
€3,50
(per stuk) €2,75
€13,50
€11,50

WARME VOORGERECHTEN
antipasto vis (dagelijks wisselend)
gefrituurde spiering met citroen
arancini (gefrituurde saffraan-risotto balletjes) met pimentmayonaise

€12,50
€7,50
€7,00

SALAD E
caesar salade (ansjovisdressing, parmezaanse kaas en croutons)
salade van gegrilde courgette, venkel, radijs, linzen, babyspinazie, amandelen en gedroogde tomaat
salade van witte asperges, aardappel, gepekelde kabeljauw, little gem, ei en zuurdesemcroutons

€9,50
€11,50
€11,50

SOEP
soep van de dag
vissoep met rouille en croutons

kl. €9,00

€7,50
gr.€12,50

PASTA
ravioli met geitenkaas, gefrituurde knoflook en raapstelen
tagliatelle met stoof van lam en gremolata
linguine met kreeft, bisque en zeekraal
gnocchi met taleggiocrème, witte asperge en bieslook
lasagne met portobello, spinazie en parmezaanse kaas
VAN DE GRILL
tagliata di manzo met rucola, balsamico en parmezaanse kaas
varkenslende met panzanella van krokante zwoerd en basilicum

kl.€13,50
kl.€13,50
kl.€17,50
kl.€13,50

gr.€17,50
gr. €17,50
gr.€23,50
gr.€17,50
€15,50

€21,50
€20,50

UIT DE OVEN
konijnenschouder met venkelworst, geroosterde venkel en mosterd
witte asperges met gerookte aardappelcreme, pecankrokant en gepocheerd ei

€21,50
€19,50

UIT DE PAN
tarbotine met artisjokken, doperwten, ingelegde citroen en ansjovis
noordzeekrab met softshellcrab, krabbouillon, polenta, lamsoor en aioli

€21,50
€22,50

BIJGERECHTEN
aardappeltjes uit de oven
gemengde salade
rucolasalade met balsamicovinaigrette en parmezaanse kaas

€4,00
€4,00
€4,50

MENU VAN DE WEEK
zie borden of vraag onze bediening
WIJN VAN DE WEEK
zie borden of vraag onze bediening

