
Menu Victor Russo Fresh
Taglieri della casa e capricci sfiziosi
waar simpele smaken perfect passen bij bijzondere wijnen

Kaasplanken  vanaf € 9,50

Lunch € 12,50
Koffie of frisdrank / panini naar keuze en insalata contadina

Borrelen & Kaas- en wijnproeverij vanaf € 17,50

Panini’s € 7.95

Mortadella
Heerlijke vers gebakken foccacia belegd met een van de meest antieke vleeswaren van de wereld, het is al bekend sinds het 
Romeinse rijk. Gemaakt van een selectie magere stukken afkomstig van de buik, schouder en achterbeen en grof gesneden 
vette stukken van de kinnebakken en wang van het varken wordt mortadella gekruid met witte peper, knoflook, zout en 
zwarte peper en gestoomd op een temperatuur van max. 80 graden. Heerlijk en zeker een smaak-avontuur.

Salame
Heerlijk vers gebakken foccacia belegd met salami uit de regio Toscane. Deze wordt gekruid met venkel. Het vlees dat hier 
voor wordt gebruikt wordt fijngemaakt en verrijkt in zijn smaak met venkelzaden, peper en knoflook. 

Pecorino
Heerlijk vers gebakken foccacia belegd met Pecorino Fuscellato. Kaas geproduceerd met geselecteerde en gepasteuriseerde 
schapenmelk, melkzuurfermenten, stremsel en zout, zonder toegevoegde conserveermiddelen. Halfgekookt product met 
medium / sterk stremsel, zacht en romig, met een delicate en verfijnde smaak.

Parma
Heerlijk vers gebakken focaccia belegd met Capocollo Ternano. Het vlees is afkomstig uit de regio Umbrie….de rijping van 
het vlees die 2 maanden duurt vindt plaats met een dekkingslaag van zwarte peper, zout, knoflook en venkelzaadjes.  

Caprese
Heerlijk vers gebakken foccacia belegd met Mozzarella di Bufala Campania. Buffelmozzarella is een frisse en zachte kaas 
met een milde smaak. Onze buffelmozzarella uit de regio Campania draagt het keurmerk met de in 1993 verleende DOC-
status.

Prosciutto
Heerlijk vers gebakken foccacia belegd met Prosciutto di Norcia. Afkomstig uit het gebied Norcia, Preci, Monteleone di 
Spoleto, Poggiodomo en Cascia. De productie ervan wordt gedicteerd door een zeer strikte disciplinaire procedure die 
voorziet in de kwaliteit van vlees, verwerking en rijping die, afhankelijk van het type, varieert van 7/8 maanden tot twee 
jaar.

Coppa
Heerlijk vers gebakken foccacia met onze smakelijke Capocollo Ternano met daar bovenop mooie Pecorino Fuscellato. 
Een geweldige smaaksensatie door de combinatie vleeswaren en kaas en een feest voor het oog op uw bord.

Prosciutto Caprese
Heerlijk vers gebakken foccacia belegd met de Prosciutto di Norcia met daarop onze overheerlijke mozzarella di Bufala uit 
de regio Campania. 

Melanzane (veg.)



Heerlijk vers gebakken foccacia belegd met vers gebakken aubergines, rucola en tomaatjes, een feest voor de (vegetarische) 
smaak!

Tagliere di formaggi selezionati dall’ oste                                                                                           € 12,50
Plankje met een selectie kazen….een waardevolle proeverij van 5 soorten kaas geserveerd met de bijbehorende confituren 
en garnering

Carpaccio di Lonzino e tartufo                                                                                                               € 12,50
Een prachtig opgemaakt bord met Lonzino, een zeer smakelijke salami die steeds meer bewonderaars trekt.
Op de Lonzino treft u een heerlijke carpaccio van zwarte truffel met daarop geraspte Pecorino Antica Norcia.



Tagliere di Salumi dell’Osteria                                                                                                               € 10,00
Een selectie vleeswaren uit de laars geserveerd met de nodige ambachtelijke gebakken brood met tijm en 
extra vergine olijfolie en een salade van peulvruchten gearomatiseerd met pesto en gemarineerde olijven.

Tagliere di formaggi e salumi “alla Ghiotta”                                                                                      € 14,50
Plankje met een selectie van kazen en vleeswaren voor een authentieke Avventura nei Gusti!

Carpaccio di salmone          € 13,50
Een prachtige carpaccio gemaakt van de beste zalm gecombineerd met gemarineerde garnalen, wat een 
luxe op een bord! Een smaakbeleving om niet te vergeten bij Victor Russo.

Mozzarella di Bufala con verdure grigliate          € 9,50
Onze buffelmozzarella uit de regio Campania draagt het keurmerk met de in 1993 verleende DOC-status. 
Buffelmozzarella is een frisse en zachte kaas met een milde smaak. Deze combineren wij met onze gegrilde 
groenten om tot een geweldige smaakbeleving te komen.

Tagliere di bruschette con pane di Altamura                                                                                     € 7,50
Een plankje met 3 soorten bruschetta gemaakt van brood uit Altamura en belegd op basis van de dagelijkse 
inspiratie van de Oste met de meest smaakvolle ingredienten. De bediening legt u graag de samenstelling uit. 

Insalata del contadino                                                    € 6,50
Een overheerlijke salade bestaande uit olijven, gegrilde artisjokken, gegrilde uitjes en heerlijke 
zongedroogde tomaatjes van Mariangela Prunotto, onze leverancier van groente en fruit uit de Piemonte.

Bagna Cauda                                                                                                                                             € 7,50
Slow Food gerecht uit de Piemonte, dit gerechtje is een dip van ansjovis uit Cetara, knoflook en olie en wordt
geserveerd met een selectie van gekookte en rauwe groenten.

Cestino di pane di Altamura con sale e olio                                                                                       € 4,00
Brood uit Altamura met extra vergine olijfolie en zeezout

Panna cotta con frutta sciroppata e cioccolato                                                                                 € 5,00
Het meest bekende dessert naast de tiramisu…..deze serveren wij met huisgemaakte ingelegd fruit en een 
chocolade saus van Guido Gobino, de beroemdste chocolatier van Italie.

Crescionda                                                                                                                                                 € 5,50
Een verrukkelijke brownie van amaretti koekjes en chocolade en geserveerd met een huisgemaakte creme en 
ingelegde peren.

VINI BIANCHI / WITTE WIJNEN

DOC Cortese del Monferrato, Franco Mondo                                                                                    € 3,50
100% Cortese
In de smaak fruiting, rond met een bittertje in de afdronk. Goede balans met alcohol, mineralen en zuren.
De afdronk is heel fris en goed lang hangend.



DOC Monferrato divino Bianco          € 4,50
Cortese, Chardonnay en Favorita
Licht geel met groene accenten. Lichte hout notities en noten van vers fruit bij de neus.
Smakelijk en fruitig in de mond met complexe en elegante vanille tonen.

DOC Marche Falerio Villa Angela                                                                                                          € 4,00
Een verrassende witte wijn gemaakt van 3 druiven, Passerina, Trebbiano en Pecorino.
In de geur intense, exotische vruchten nuances en in de smaak elegant en fris. 
Lang hangende smaak en een verrassende afdronk, dit is een perfecte wijn om te serveren bij een borrel of bij 
een proeverij van Italiaanse fingerfood voorgerechten.

VINI ROSSI / RODE WIJNEN

DOC Dolcetto al Monferrato, Franco Mondo                                                                                    € 3,50
100% Cortese
Volle fruitige wijn met nuances van bosvruchten, kersen en licht grassige tonen.
Lange afdronk met hints van viooltjes. Goede balans tussen alcohol en zuurgraad.

DOC Monferatto divino rosso, Franco Mondo          € 4,50
Barbera, Cabernet Sauvignon
Vol en intens in de mond, rijpe aroma’s en smaken als aardbeien, confituur, bramen, frambozen en pruimen 
zijn dominant aanwezig in deze volle wijn. De tannines zijn zacht en rond terwijl het rijpe en zoete fruit in balans 
worden gehouden door voldoende zuur

Rosso Piceno Velenosi         € 4,50
Een rode wijn gemaakt van Montepulciano en Sangiovese druif is deze een perfecte wijn die geserveerd mag worden
bij Italiaanse voorgerechten of vleeswaren. Zacht en rond met elegante tannine die in perfecte balans zijn met alcohol
en zuren van deze wijn. 

Lacrima di Morro         € 4,50
Gemaakt van 100% Lacrima di Morro druif uit de regio Marche is deze een verrassend fruitig rode wijn met 
elegante tannine en bijzondere geuren van kersen en cassis. 
Een frisse smaak van rode bosvruchten en een verrassende lange afdronk.

 

BIRRA / BIER

Baladin Isaac         € 2,80
Abrikozenkleur met de geur van gist en citrus die zich vermengen met pittige harmonieen van koriander
en gepelde sinaasappels. Verfrissend aan het gehemelte en makkelijk drinkbaar.

Baladin Nora                                    € 2,80
Nora vertelt u over geschiedenis van nomaden, piramides, kruiden en Kamut wat “ziel van de aarde” 
betekent in het oude Egypte. De warme oranje kleur wordt aangevuld door tonen van Oosterse aroma’s die 
gember en citrusvruchten afgeeft.

Baladin Nazionale         € 2,80
Het eerste 100% Italiaanse bier gemaakt met Italiaanse ingredienten, Italiaans water, gerst, mout, hop en 
twee Italiaanse kruiden, bergamot en koriander. Al deze zorgen voor een harmonie en originaliteit.
Nazionale past uitstekend als een aperitief of bij antipasti. 



Baladin Leon        € 2,80
Een donker bier welke je betovert met zijn explosie van geuren en aroma’s die een feestelijke sfeer
oproepen. Oorspronkelijk gemaakt als Kerstmis-ale, zijn de chocolade-tonen vermengd met de aroma’s van
gedroogd fruit, zoethout en toffee. 

BIBITE FRESCHE / FRISDRANKEN

L’ aranciata Lurisia        € 1,70
Slow Food frisdrank op basis van sinaasappelen uit de Gargano.

La gazzosa Lurisia                                    € 1,70
Slow Food frisdrank op basis van citroenen uit Amalfi

Il Chinotto Lurisia        € 1,70
Slow Food frisdrank op basis van chinotto uit Savona 

Baladin Cola             € 2,50
“Rode cola”?? Inderdaad, door het gebruik van kola noten van het Kola Slow Food Presidium in Sierra Leone
en door geen gebruik te maken van kunstmatige kleurstoffen krijgt deze cola een rode kleur.

Mandarinata             € 1,70
Gemaakt met lokale ingredienten, lichtjes sprankelend, Mandarinata is een aangenaam zoete en verfrissende
frisdrank gemaakt van geconcentreerd sap van mandarijnen van de Golf van Tigullio.

AQUA / WATER

Lurisia Stille / Bolle          vanaf  € 1,50
Het water is puur en licht afkomstig van de bron Santa Barbara op Monte Pigna, 1460 meter boven de 
zeespiegel, in een schone omgeving ver weg van bronnen van vervuiling. Stille is ons natuurlijke water en
Bolle is met toegevoegd koolstofdioxide als natuurlijke bron. Verkrijgbaar in 33cl en 75cl.

CAFFE / KOFFIE

Caffe Borbone                   € 2,00
Onderdeel van het dagelijkse leven van miljoenen Italianen, het drinken van deze koffie geeft niet alleen
een moment van rust maar neemt u mee op reis door de Napolitaanse traditie, een ritueel en een moment
van plezier. In Napels zeg je geen nee tegen koffie! Keuze uit espresso, doppio en cappuccino.


