
 
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Brezza di Campagna
Burrata, runderpastrami, gemarineerde groentevinaigrette, 
macadamia noot.

Polpo Vestito a Festa
Octopus, salsa verde van tomatillo, avocadocrème,
Taggiasche olijf en inkt cracker.

Il Gusto della Terra
Eendenlever crème brûlee, Parmaham (24 maanden gerijpt),
appel, gepofte tomaat, aceto balsamico parels.

Scirocco sullo Ionio 
Frutti di Mare (coquille, gamba, inktvis), romeinse sla,
aubergine mayonaise, citroen en ansjovis croutons.

Antipasti Misti **
Rijke combinatie van onze voorgerechten 
(te bestellen per tafel, minimaal 2 personen).

€ 15,75

€ 15,95

€ 16,50 

€ 18,50

€ 20,50 p.p.

Friulano Ronco dei Tassi

Gruner Veltliner Sommer

Beerenauslese Zierfandler Biegler

Fosarin  Ronco dei Tassi

Malvasia Ronco dei Tassi 

Onze wijn suggestie

Antipasti Freddi ~Koude Voorgerechten

 
Risotto Colori del Mare
Gamba risotto, mango chutney, rode peper en dragonolie.

Capesante con Sorpresa  
Coquille St. Jacques, saffraan spaghettini, asperge,
kokkels en gerookte paprika.

Agnello ai Profumi di Primavera
Lamsschenkel, venkel, munt polenta, yoghurt en lange peper.

€ 14,50

€ 16,95

€ 13,95

Belvento Velarosa

Chardonnay Sommer

Zweigelt Sommer

Antipasti Caldi ~Warme Voorgerechten



 
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Spigola in un Letto Arcobaleno*
Gebakken zeebaarsfilet, artisjok, bataat,
jonge spinazie, jus van kokkels.

Toni di Terra e Mare
Gestoomde heilbotfilet, aardappelcrème, kruidenbouillon,
Colatura di Alici (Italiaanse vissaus van ansjovis),
bosui, tomaat en zeekraal.

Dipinto d’Estate 
Een prachtig schilderij van het seizoen gemaakt met groenten, 
verse pasta en risotto.

Banchetto Italiano di Pesce e Carne**
Alles wordt nog specialer als je deelt! Rijke selectie van vis, vlees 
en/of vegetarische gerechten om samen van te genieten! 
(te bestellen per tafel, minimaal 2 personen)

Gran Piatto Pasquale
Lamsrack en lamsschenkel, hazelnoot, doperwten gnocchi, 
gremolata van munt en gemarineerde courgette.

Fiore di Campo
Kwartel, eigen jus met pistache, eendenlever ravioli, asperge, jonge 
uitjes en aceto balsamico.

Entrecôte Reale
Piet v/d Berg weiderund entrecôte (300gr), gepofte zoete ui, 
boontjes, rozemarijn polenta, eigen jus.

€ 25,50

€ 26,75

€ 23,50

€ 39,50 p.p-

€ 27,50

€ 24,95 

€ 42,50

Fiano di Avellino Favati 

Chardonnay Sommer

Cabernet Sauvignon Prendina

Ripasso Provolo Campotorbian

Valpolicella Morari

Primitivo Quarta

Cardin Cascina Roera

Onze wijn aanbeveling

Portate Principali ~ Hoofdgerechten

 
Menu dello  Chef      3 gangen lunch
 

Menu dello  Chef      3 gangen diner
 

Menu dello  Chef      4 gangen diner
 

Menu misti Chef**   3 gangen feestelijk diner  

€ 36,50
 

€ 41,00
 

€ 46,50
 

€ 56,00

  Menu dello Chef ~ Menu van de Chef

* Om bewust-voedselgebruik te stimuleren serveren wij geen bijgerechten zoals risotto en pasta tenzij u er speciaal om vraagt.
**Combinatie van Antipasti Misti & Banchetto Italiano di Pesce e Carne & Dolci Assortiti.


