!

BROODJES (van 12.00 tot 17.00)
pittige kip met zoetzure komkommer
caprese (Groningse buffelmozzarella met tomaat en basilicum)
melanzane alla Parmigiana
gerookte makreel met venkel, groene appel en radijs
huisgerookt spek met tomaat-chilicompote en romaine
philly cheese steak met gestoofde sjalot, jalapeño en piment mayonaise

€7,50
€7,50
€7,50
€10,50

KOUDE VOORGERECHTEN
affettati misti (Italiaanse vleeswaren)
vitello tonnato
olijven
antipasto misto
burrata met coeur de boeuf, cherrytomaat, desemcroutons en dille olie
oesters (Fines de Claires)

€11,00
€11,50
€3,50
€11,00
€12,50
per stuk €2,75

€7,50
€7,50

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 geroosterde bospeen, watermeloen, rode ui, babyspinazie en gerookte feta
salade Niçoise met gekonfijte tonijn en gepocheerd ei

€9,50
€11,50
€11,50

SOEP
soep van de dag
vissoep met rouille en croutons

€6,50
kl. €9,00 gr.€12,50

PASTA
ravioli van prei en geitenkaas met saffraanboter en gefrituurde prei
linguine met bacalao, ingelegde peper en gremolata
gnocchi met gekonfijte zeeduivelwangen, tuinbonencreme en krokant spek
tagliatelle met venkelworst, verse tomatensaus, bleekselderij en basilicum
lasagne met portobello, spinazie en parmezaanse kaas

kl.€14,00 gr.€18,00
kl.€13,50 gr.€17,50
kl.€13,50 gr.€17,50
kl.€13,00 gr.€17,00
€15,50

VAN DE GRILL
tagliata di manzo met rucola, balsamico en parmezaanse kaas
doradefilet met saffraan-nage, mosselen, tomaat, venkel en gremolata
UIT DE OVEN
pollo al limone met broccoli en gefrituurde kappertjes
krokant buikspek met perzik-mostarda en witlof
sformato van courgette met doperwten, cantharellen, ingelegde rode biet, raapstelen en munt
geroosterd heel speenvarken met garnituren*
UIT DE PAN
gamba’s met chorizo, verse kapucijners, snijbiet en peperonata
BIJGERECHTEN
aardappeltjes uit de oven
gemengde salade
rucolasalade met balsamicovinaigrette en parmezaanse kaas
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)

€21,50
€19,50

€19,50
€19,50
€19,50
€275,00/325,00

€20,50

€4,00
€4,00
€4,50

