
Antipasti Freddi ~ Koude Voorgerechten 
Heeft u een allergie? Meld het ons! 

           Onze wijn suggestie
     
Pranzo in Riva al Lago      € 13,95   Friulano Ronco dei Tassi
Carpaccio van koolrabi, geitenyoghurt met vadouvan,
gemarineerde druiven, Testun al Barolo kaas en waterkers.

Rapsodia d’Acqua Dolce     € 16,50          Gruner Veltliner Sommer
Geschroeide, gepekelde zalm, avocado-limoencrème, 
mousse van geroosterde tomaat, zalmeitjes en dilleolie.

Antipasti Misti **      € 20,50 p.p.   Malvasia Ronco dei Tassi    
Rijke combinatie van onze voorgerechten 
(te bestellen per tafel, minimaal 2 personen)

Tartare dei Pascoli      € 16,50          Malvasia Ronco dei Tassi    
Tartaar van weiderund, 63C eidooier, 
ansjovis-dragonmayonaise, gegrilde romeinse sla 
en mosterdzaad.   
 
Onda Estiva        € 17,00   Fiano di Avellina Favati
Ceviche van zeebaars met Hollandse garnaal, 
courgette-aspergesalade, bottarga en frambozenvinaigrette,

La via lattea        € 14,50           Belvento Velarosa
Pastasalade met gegrilde aubergine, gepofte knoflook, 
confit van tomaat, basilicum en stracciatella di bufala.

Antipasti Caldi ~ Warme Voorgerechten

Doni della Terra      € 15,50           Ripasso Provolo 
Ravioli met gestoofde lamsnek en asperge,        Campotarbian
romige saus met beukenzwammetjes en appel. 

Risotto Solleone        € 13,95              Fosarin Ronco dei Tassi
Venkelrisotto met gekonfijte citroenboter, salty fingers en 
Bonito vlokken (gedroogde tonijn)

La Grotta del Polpo      € 16,50             Pinot Blanc Gerhold
Gegrilde octopus met een kruidige couscous, verse kruidensalsa
en Spianata Calabra  



 Portate Principali ~ Hoofdgerechten

           Onze wijn suggestie

 Isola del Tesoro       € 25,00 Chardonnay Sommer
 Zwaardvis met gegrilde octopus, geroosterde paprika,
 risotto met inktvisinkt en verse kruidensalsa met limoen

Tramonti Tropicali       € 26,50 Fiano di Avellino Favati
Corvinafilet, romige mosseltjes met kokos en rode peper, 
peterselie-gnocchi en geroosterde venkel

Dipinto d’Estate       € 23,50 Zweigelt Sommer
Een prachtig schilderij van het seizoen gemaakt met groenten, 
verse pasta en risotto

Banchetto Italiano di Pesce e Carne**    € 39,50 p.p.  Ripasso Provolo 
Alles wordt nog specialer als je deelt! Rijke selectie van vis,      Campotarbian
vlees en/of  vegetarische gerechten om samen van te genieten! 
(te bestellen per tafel, minimaal 2 personen)
         
Saltimbocca alla O’Pazzo      €23,50  Primitivo Lucale
Kalfsvlees met salie en parmaham, groene asperges en 
een aardappelrösti

La Vita della Seta       € 25,50 Valpolicella Morari
Lamsbiefstuk met gestoofde lamsnek, auberginecompote, 
tahin polenta en doperwtenpesto

Menu dello Chef ~ Menu van de Chef

     Menu dello Chef  3 gangen lunch  € 36,50
    Menu dello Chef  3 gangen diner  € 41,00
    Menu dello Chef  4 gangen diner  € 46,50
           
                  **Menu misti Chef 3 gangen feestelijk diner   € 56,00

*Combinatie van Antipasti Misti & Banchetto Italiano di Pesce e Carne & Dolci Assortiti.


