
Taverna - Wijnlokaal

Aperitief
Prosecco frizante  5,00 / 25,00

Mousserende Italiaanse wijn

Prosecco spumante  6,50 / 37,50
Mousserende Italiaanse wijn

Aperol Spritz  6,50
Aperol, prosecco, sinaasappel

Limoncello Spritz  6,50
Limoncello, prosecco, citroen

Il Hugo  5,50
Vlierbloesem, munt, citroen, prosecco

Mimosa  5,50
Sinaasappelsap, prosecco, cointreau

Gin & tonic  8,50
Tanqueray gin, fever tree tonic, citroen

Limoncello & tonic  8,50
Limoncello, basilicum, fever tree tonic

Frangelico limone  5,00
Frangelico, citroensap

Negroni  7,50
Gin, rode martini, campari, sinaasappel

Americano  6,50
Rode martini, campari, sodawater, 

sinaasappel

Italiaanse bieren
Birra Moretti  4,00

Birra Moretti “La Bianca”  4,00
Peroni  4,00

Peroni Chill  4,00
Peroni 0.0  4,00

Angelo Poretti Luppoli 9 Belgian Blanche  5,50
hoog gegist “wit” tarwe bier 5,2%

Angelo Poretti Luppoli 6 Bock  5,50
bockbier, karamel, drop, licht bittertje 7%

Angelo Poretti Luppoli 9 IPA  5,50
I.P.A. bittertje, bloemig, citrus 
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ANTIPASTI

Pan
Pane   5,50

Warm brood met extra vergine olijfolie

Pane di Campagna  7,75
Warm brood, basilicumpesto, 

rozemarijnboter, notentapenade, olijfolie

Bruschetta con Tomate  6,75
Geroosterd Italiaans brood met 
gemarineerde tomaat, knoflook, 

balsamico en basilicum

Bruschetta con Acciughe  6,75
Geroosterd Italiaans brood met 

roomboter en ansjovis

Plato di Bruschette  7,75
Geroosterde Italiaanse bruschetta’s  

verschillend belegd

Salumi e Formaggi
Salumi  12,50

Proeverij van Italiaans vleeswaren 
(6 soorten) met brood en olijfolie

Formaggi  12,50
Proeverij van Mediterrane kazen 
(6 soorten) met brood en olijfolie

Tagliere Salumi e Formaggi  17,50
Grote proeverij van Italiaanse vleeswaren 

en kazen met brood en olijfolie

Antipasti
U kunt onderstaande antipasti bestellen als los voorgerecht 

of als volledige maaltijd; kies er dan meerdere in 2 of 3 rondes

Carpaccio di Cipriani  12,50
Huisgeslagen carpaccio van grasrunderen; kies uit onderstaande toppings. 

(Harry’s Bar stijl met worcestermayonaise of basilicumpesto of truffelmayolive)

Zuppa di Funghi  8,50 (v)
Romige soep van bospaddenstoelen met geroosterde cantharellen, oesterzwam 

en verse truffel met knoflookfocaccia en rozemarijnboter

Burrata Caprese  9,75 (v)
Hele bol romige burrata met cherrytomaten gemarineerd in olijfolie en zeezout, 

balsamico en basilicum

Pasta di Mare  12,50
Spaghetti, verschillende zeevruchten, langoustinebouillon, focacciabrood en 

tomatenaioli

Ravioli di Casa  9,75 (v)
Huisgemaakte ravioli gevuld met artisjok en oude kaas met saus van boter, 

salie en hazelnoten

Gamberoni alla griglia  12,50
Gemarineerde gamba’s (5) van de grill met romescosaus, groenten, citroen 

en gebrande knoflook peperolie

Ostras fresce  (1) 3,50   (6)18,00   (12) 32,50 
Zuivere wilde oesters (nr 3) uit Zeeland, geserveerd met peper, citroen 

en verschillende dressings

Spaghetti Parmezan  11,00 (v)
Spaghetti met Parmezaan, geflambeerd met grappa, truffel en verse truffel

Tartare di Filetto  12,50
Klassieke tartaar van ossenhaas met rode ui, balsamico, parmezaan, 

kappertjes, kerstomaatjes, rucola en rauwe eidooier

Il Paté d’Autunno  9,75
Huisgemaakte paté van kippenlevers, Italiaanse kruiden en pancetta met 

rode uiencompôte, focacciabrood en gekarameliseerde noten

Tagliere di Antipasti
Antipasti, de Italiaanse manier van lekkere hapjes eten; 

gewoon tijdens de borrel, bij het aperitief of uitgebreid als eerste gang van het diner

(antipasti planken vanaf 2 personen)

Antipasti freddi  9,75 p.p.
Uitgebreide voorgerechten proeverij van koude antipasti met o.a. carpaccio, caprese en Italiaanse vleeswaren

Antipasti Boccaccio  16,75 p.p.
(aanrader van de chef)

Luxe voorgerechtenproeverij van warme en koude antipasti met o.a. ravioli, carpaccio, paté en gamba’s

bovenstaande kunt u uitbreiden met oesters 3,00 per oester
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Aperitivo@Boccaccio 
Elke derde zondag 

van de maand!
Uitgebreid All-in 

Italiaans tafelen tussen 
16.00 en 19.00

Secondi piatti
De hoofdgerechten worden naar wens geserveerd met een frisse salade

Risotto d’Autunno ai Funghi 18,50
Romige pompoenrisotto met geroosterde paddenstoelen, salie, noten en krokante parmezaan   

Cannelloni di Formaggio di Capra  18,50
Gegratineerde cannelloni gevuld met geitenkaas en geroosterde paprikasaus, geserveerd met venkelsalade

Pasta Boccaccio  20,50
Huisgemaakte tagliatelle, geflambeerde gamba’s, bosui, prosciutto en cherrytomaat

Pasta Ragù alla Cacciatora  18,50
Huisgemaakte tagliatelle met klassieke zachtgegaarde saus van wildzwijn en hert (5 uur lang gestoofd), 

krokante coppa di parma en parmezaan

Pesce dal Mercato  21,50
Verse vis van de markt (Poseidon), vraag de bediening naar het visgerecht van de dag

Saltimbocca alla Romana  19,75
Kalfshaas, dungesneden en opgerold met salie en prosciutto, geserveerd met romige polenta en kalfsjus  

Bistecca di Manzo  150 gr. 20,50  -  300 gr. 29,50
Gegrilde ribeye, met truffelsaus, geroosterde rozemarijn aardappelen en groenten

Menu’s
Komt u de avond heerlijk genieten en wilt u dat wij de keuze voor u maken, neem dan één van onderstaande menu’s

(onze menu’s zijn alleen voor de hele tafel te bestellen)

Landleven Menu  32,50

Antipasti freddi
Proeverij van koude antipasti

***
Primi 

(u kunt kiezen uit de volgende primi)
Zuppa di funghi - Ravioli di casa - Carpaccio

***
Secondi piatti

Uitgebreide proeverij van vis, vlees en vegetarische hoofdgerechten
***

Dulce
Panna cotta van vanille met karamelsaus

(grand dessert - 3,50 p.p. supplement)

Fiammetta Menu 

Chef’s menu
Verrassingsmenu van de chef in drie, vier of vijf gangen

3 gangen (voor, hoofd, na)  32,50
4 gangen (voor, tussen, hoofd na)  37,50

5 gangen (voor, tussen, hoofd, kaas, na) 42,50 

Wijnarrangement per glas 6,00

DINER
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DOLCE

Desserts
Affogato Nero o Bianco  5,50

Roomijs ‘verdronken’ in vers gezette espresso
Keuze uit vanille- of chocoladeijs

(met amaretto of frangelico € 7,00)  

Zabaglione  7,50
Zabaglione (romig dessert van eidooiers en marsala) met room en amarettikruim

Tiramisu  8,00
Herfst tiramisu met mascarpone, espresso, amaretto, lange vingers en hazelnootpasta

Cannoli Siciliani  8,00
Huisgemaakte cannoli gevuld met ricotta en sinaasappel geserveerd met pistacheijs

Panna Cotta 8,50
Panna cotta gemaakt met vanille en karamelsaus

Grand Dessert 12,75
Proeverij van nagerechten 

Formaggi  12,50
Uitgebreide proeverij van Mediterrane kazen met vijgenbrood

(Vraag ook naar onze heerlijke dessertwijnen)

Limoncello e Selezione di Grappa 
Limoncello di Casa € 5,00

huisgemaakte limoncello (keuze uit klassiek en vanille)

Amarone Bosan, Veneto (45%) € 6,00
zacht, geconcentreerd, 3 jaar op eikenhout

Chardonnay Nonino, Friuli (41%) € 6,00
zacht, elegant, vanille, eikenhout rijping

Prosecco Reserva, Friuli (41%) € 6,00
zacht, bloemig, fruitig, roestvrijstalen vaten

Moscato, Nonino (41%) € 6,00
aromatisch, bloemig, kruidig, vanilletonen

Barolo Invecchiata, Piemonte (42%) € 6,00
aromatisch, zeer intens, eikenhouten vaten

Merlot, Nonino (41%) € 6,00
krachtig, sterk en rond met bloemige tonen

Vuisinâr riserva 2 anni, Nonino (41%) € 6,00
rijping op vaten van wilde kers, complexe geur, zacht en warm

 


