
OM MEE TE STARTEN

KNOFLOOKBROOD   €6,00
Met basilicumboter & zeezout

FRITO DI ACCIUGA  €5,50
Gefrituurde ansjovis met amalfimayonaise

PLATEAU ANTIPASTI  €26,50
Een plankje delicatessen van hartige Italiaanse lekkernijen.  
Laat je verrassen!

OESTERS gratinate €3,50 | naturale €3,- (p.s.) 
Gremolata van parmezaan, citroen, peterselie,  
knoflook

KOUDE VOORGERECHTEN
CARPACCIO  €14,00

Entrecote, pittenmix, parmezaan, truffelmayonaise

VITELLO TONNATO  €14,00
Gegaarde kalfsmuis, kappertjes, ansjovis,  
tonijnmayonaise, little gem

CRUDO MANZO  €14,50
Rundertartaar, structuren van tomaat, basilicum

CEVICHE SALMONE  €15,00
Rauw gemarineerde zalm, passievrucht, citroen,  
little gem

INSALATA BURRATA  €13,50
Bloemkool, radicchio, komijn, amandel, radijs,  
gerookte mayonaise

WARME VOORGERECHTEN
ZUPPA VERDE  €10,50

Soep van cannellini bonen, tuinbonen, sperziebonen  
en doperwten geserveerd met een ricotta belegde bruschetta

GAMBERONI  €14,50
Bodypeeled gamba’s met salsa verde

 

FRESCO’S 

FRESCO DEL MARE  (wisselende prijs)
Wisselend vis gerecht met bijpassend garnituur

FRESCO DALLA TERRA  (wisselende prijs)
Wisselen vlees gerecht met bijpassend garnituur

 

PASTA’S
 
GNOCCHI OSSOBUCO  €17,50

Traditioneel gegaard kalfsschenkel in een rode wijn saus

CARBONARA  €16,00
Pancetta, knoflook, eidooier op Italiaanse wijze

VONGOLE  €18,00
Vongole schelpen bereidt in boter, knoflook,  
peterselie en rode peper 

POLPETTE  €14,50
Italiaanse gehaktballetjes in tomatensaus met  
mascarpone

TORTELLONE GIGANTE   €15,00
Gevulde pasta, geitenkaas, groene asperges,  
gebrande vijg, vinaigrette van sjalot en walnoot

ARAGOSTA €18,00 
Rivierkreeftjes in een saus van spinazie en zeekraal  
met ricotta

 PIZZA’S
HYMKE & JENS  €17,00

Pittige gamba’s, rivierkreeftjes, rode ui, gepofte  
knoflookmayonaise, rucola

ELINE  €18,00
Pulled chicken, barbecue saus, gekonfijte ui, maïs, little gem

JESS  €13,00 
Tomatensaus, burrata, basilicum  
(Supplement parmaham + € 2,50)

KIKI  €15,00
Spianata Pikante, parikasaus, padron pepers,  
rode ui, zongedroogde tomaat

MIRA  €14,00 
Gorgonzola, tallegio, burrata, scamorza

EVI   €16,00
Bloemkool, burrata, walnoten, parmezaan,  
groene asperges, vijg, aceto balsamico, rucola

 
 

DESSERTS
ZUPPA INGLESE  €8,00

Toscaanse chocolademousse, sponscake, creme  
Suisse met Italiaanse likeur

TIRAMISU CARAIBICO  €8,50
Kokos, rum, ananas, mascarpone 

TORTA DI CAROTE  €8,00
Wortel cake, Italiaans schepijs, sinaasappel-wortel saus

ESPRESSO MARTINI  €9,00
Klassieke after diner cocktail met vodka,  
Goppion Caffé en koffielikeur

VOOR DE KLEINE BAMBINI

Coppa di Parma  
€5,50
Met diverse soorten vers fruit

Pizza Margherita  
€8,- 
Mozzarella | tomatensaus

Bolognese  
€8,-
Spaghetti, gehakt, tomaat

Gelato  
€1,50 per bol
Italiaans ijs, vraag om  
de wisselende smaken

 Vegetarisch gerecht  |  Heeft u allergie- of dieetwensen, meld het ons!


