Wijnarrangement
3-gangen: € 24,50 p.p.
4-gangen: € 30,50 p.p.
5-gangen: € 36,50 p.p.
inclusief aperitief en koffie/thee toe

Keuzemenu:
3-gangen: € 34,50 p.p.
4-gangen: € 43,50 p.p.
5-gangen: € 52,50 p.p.

Antipasti

€ 9,50

Pane Carasau
( flinterdun Italiaans brood met gerookte eendenborst en gegrilde appel )
* Zuppa di Zucca
( soep van pompoen met salie )

Carpaccio volgens Perron 4/5
( met courgette, citroenmayonaise en Parmezaan )

Scampi con Finocchio
( scampi en venkel met kruidensla )

* Carciofo con Parma
( artisjokharten met Parmaham en krokante Parmezaan )

Antipasti Festivi + € 3,00 p.p.
( feestelijke proeverij van onze voorgerechten )
Primi

klein € 9,75 / groot € 17,50

Ravioli con Anatra
( ravioli met knolselderij, truffel en ragú van eendenborst )

* Risotto con Funghi
( risotto met cépes en tomaatjes )

Fregola con Gambaretti
( pasta met garnalen in schaaldierensaus )

Supplement Gegrilde Groentes of Gemengde Salade

Secondi

€ 3,50

€ 19,50

Cinghiale con Pancetta
( gevuld wild zwijn in pancetta met bietjes en gekonfijte aardappel )

Tagliata di Manzo

( dungesneden gegrild rundvlees met gegrilde aardappel, rucola en Parmezaan )

Brasato al Barolo

( stoof van rundvlees met geroosterde wortels en rozeval aardappel )

Brill in Giacca Croccante
( griet met krokant van kappertjes en oregano, spinazie en kriel )

* Canneloni con Spinaci
( gevulde pasta met ricotta en spinazie )

Formaggi

€ 10,75

Misschien wel de lekkerste kazen uit Italië
Dolce

€ 7,50

keuze van de taartwagen met Taarten van onze Josephine
onze bekende Tiramisu
glaasje huisgemaakte Limoncello
Gelato (vraag naar de smaken)
chocoladereep van Zaabär (vraag naar de smaken)

Denkt u er aan om bij aankomst UIT te checken
en bij vertrek IN te checken

€ 5,00
€ 2,25 per bol
€ 3,25

Gerechten aangegeven met * zijn of kunnen vegetarisch.
Onze medewerkers kunnen u informeren over allergenen.

