Twee gangen menu : € 26
Antipasti of kleine Primi en Secondi naar keuze

Stuzzichini € 2,50
Hapjes voor bij het aperitief

Antipasti

* Olive
(huisgemarineerde olijven)
* Arancini Piccolo
(kleine risottobitterballen met taleggio)
* Tapenade e Pesto
(huisgemaakte tapenade en pesto)
Anatra con Cipollini
(rillette van eend met balsamico uitjes)
Affetati Misti
keuze uit 4 plakken:
(Parmaham, Mortadella, Salami, Coppa di Parma, Bresaola)

€ 8,50

* Arancini
(risottobitterballen met mozzarella en frisse tomatensaus)
* Bruschetta Caponata
(bruschetta met Siciliaanse gemarineerde groenten)
* Melanzane con Mozzarella
(gegrilde aubergine met mozzarella en Parmaham)
Carpaccio zoals in “Harry’s Bar”
(dungesneden rund met citroenmayonaise)
Panzanella con Maccarello
(frisse salade met croutons en gebakken makreel)
Antipasti Misti (+ € 4,- p.p.)
(proeverij van onze voorgerechten)

Stuzzichini Misti € 9,50
(proeverij van vier verschillende stuzzichini naar keuze)
Primi

klein € 8,75 / groot € 16,50

* Risotto ‘Primavera’
(risotto met jonge lentegroentes)
* Ravioli di Spinaci
(ravioli van ricotta en spinazie met frisse roomsaus met citroen)
Papardelle con Calamari
(pasta met baby-inktvis, tomaat en spinazie)
Secondi

€ 18,50

Tagliata di Manzo
(dungesneden rood rundvlees met gegrilde aardappel, rucola en parmezaan)
Pulcino Piatto
(gegrild piepkuiken met tomaat uit de oven en aardappel)
Branzino di Mario
(zeebaars uit de oven met tomaat, basilicum, rozemarijn, olijf en aardappel)
* Gnocchi Romana
(gegratineerde gnocchi met gebakken Enoki paddestoelen en balsamico)
Formaggi

€ 10,75

Keuze uit misschien wel de lekkerste kazen uit Italië
Dolce

€ 7,50

Taart van onze Joos (vraag naar de smaken)
Onze bekende Tiramisu
Gegrilde Perzik met Prosecco-ijs
Glaasje huisgemaakte Limoncello
€ 5,00
Gelato (vraag naar de smaken)
€ 2,25 per bol
Chocolade van Zaabär (voor bij de koffie?) € 4,20
Denkt u er aan om bij aankomst UIT te checken
en bij vertrek IN te checken

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

