Twee gangen Perron Menu : € 26
Antipasti of kleine Primi en Secondi naar keuze
Stuzzichini
Borrelhapjes

Antipasti

* Olive
€ 2,50
(huisgemarineerde olijven)
* Arancini Piccolo
€ 3,50
(vier kleine gefrituurde risottoballetjes met tallegio)
* Tapenade e Pesto
€ 4,00
(huisgemaakte tapenade en pesto met brood)
* Stuzzichini Misti
(proeverij van onze stuzzichini)

€ 9,50

Affetati Misti
(de mooiste Italiaanse vleeswaren met brood)

€ 8,50

€ 8,50

* Arancini
(gefrituurde risottoballetjes met mozzarella en saffraan)
* Bruschetta
(drie verschillend belegde bruschetta’s)
Insalata Bresaola
(salade met bresaola, venkel en sinaasappel)
Carpaccio zoals in “Harry’s Bar”
(dungesneden rund met citroenmayonaise)
Fritto Misto
(krokant gebakken inktvis en scampi’s)
* Zuppa di Zucchine
(soep van courgette met ricotta)
Antipasti Misti (+ € 4,00 p.p.)
(proeverij van verschillende gerechtjes)

Primi klein € 8,75 / groot € 16,50
* Ravioli di Menta
(romige ravioli van geitenkaas en munt)
* Risotto Bianco
(risotto met Parmezaan en zoete ui)
Fregola con Gambaretti e Pomodori
(pasta met garnalen en tomaat)
Supplement Gegrilde Groentes of Gemengde Salade € 3,50
Secondi € 18,50
Tagliata di Manzo
(dungesneden gegrild rundvlees met gegrilde aardappel, rucola en parmezaan)
Pollo nella Padella
(kip in het pannetje met romige saus, wortel, bleekselder en groene olijven)
Branzino di Mario
(zeebaars uit de oven met tomaat, basilicum, rozemarijn, olijf en aardappel)
* Canneloni
(pasta gevuld met tomaat, mozzarella en basilicum)
Formaggi € 10,75
Misschien wel de lekkerste kazen uit Italië
Dolce
€ 7,50
Taart van onze Joos (vraag naar de smaken)
Onze bekende Tiramisu
Panna Cotta met bosvruchten
Glaasje huisgemaakte Limoncello
Gelato (vraag naar de smaken)
Chocolade van Zaabär (voor bij de koffie?)

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

€ 5,00
€ 2,25 per bol
€ 4,20

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

