Menú di Natale
Kerstmenu
Menù Degustazione € 49,50 p.p.

Deze gerechten zullen allemaal op tafel geserveerd worden om met elkaar
te delen. Dit menu is per tafel te bestellen.

Antipasta

Voorgerechten
Bruschetta pomodoro
Geroosterd brood met tomaat, knoflook en basilicum
Polpetta in salsa arrabiata
Gehaktballetjes in pittige tomatensaus
Focaccia
Met parmaham en olijven
Carpaccio
Dungesneden bavette met rucola, parmezaanse kaas,
pijnboompitten, guancale en olijfolie
Calamari fritti
Gefrituurde inktvisringen met citroen aioli

Secondi piatti
Hoofdgerechten

Risotto La scelta dello chef
Risotto van de chef
Pasta La scelto della chef
Pasta van de chef
Pizza la scetto della chef
Pizza van de chef
Carne Grigliata
Vlees van de grill
Palatine al parmigiano
Friet met parmezaanse kaas en basilicum

Dolci
Italiaanse proeverij van desserts

Bambini Kindermenu (tot 12 jaar) € 12,50
Trek je schortje aan, deegroller erbij en rollen maarrr...
Je mag zelf kiezen wat je op je pizza wilt, als een echte pizzaiolo.
Liever pasta ipv pizza, maak een keuze uit:
Spaghetti Bolognese met Parmezaanse Kaas
of
Pasta Pesto met Parmezaanse kaas
O ja, en... je mag zelf je ijsje maken in de keuken.

Menú di Natale
Kerstmenu
Menu Natale da Strada € 49,50 p.p.
Een drie gangen keuzemenu speciaal voor de kerst.

Antipasta

Voorgerechten
Vitello Tonnato
Rosé gebraden kalfsfricandeau, kappertjes en tonijncrème
of
Melanzane
Ovenschotel met aubergine, mozarella, tomaat, rucola en parmezaan (V)
of
Cema di pomodoro e basilico
Tomatensoep met mascarpone en basilicum

Secondi piatti
Hoofdgerechten

Tagliata
Gegrilde flank steak met rucola, parmezaanse kaas en citroen
of
Salmone aglio olio
Gebakken zalm met knoflook rode peperspaghetti en rucola
of
Risotto al tartufo
Risotto met truffel, paddenstoelen, basilicum en parmezaanse kaas(V)

Dolci
Italiaanse proeverij van desserts

Bambini Kindermenu (tot 12 jaar) € 12,50,Trek je schortje aan, deegroller erbij en rollen maarrr...
Je mag zelf kiezen wat je op je pizza wilt, als een echte pizzaiolo.
Liever pasta ipv pizza, maak een keuze uit:
Spaghetti Bolognese met Parmezaanse Kaas
of
Pasta Pesto met Parmezaanse kaas
O ja, en... je mag zelf je ijsje maken in de keuken.

