Antipasti / voorgerechten

Nagerecht – Desert

Mozzarella di bufala con pomodorini

12,5

Buffelmozzarella uit Campania met cherrytomaatjes en basilicum

Carpaccio di tonno

13,5
14,5

Vin Santo con cantuccini

14,5

Tiramisu

2 huisgemaakte garnalenkroketten met citroenmayonaise

Vitello tonnato

Plakjes zacht gegaarde kalfsvlees met tonijncrème, kappertjes, rucola en
cherrytomaatjes

Carpaccio di Laus

13,5

Runder carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaan en gefrituurde
kappertjes , pijnboompitten

Antipasti di Laus

12,75 p.p.

Plankje met verschillende bites om te delen

vanaf 2 pers

8,5
8,5

Amandelkoekjes om te drenken in de Toscaanse dessertwijn

8,5

Huisgemaakte Tiramisu

Cheesecake

8,5

Citroen cheesecake

Bar Bites

Pesce & Carne

Onze Hoofdgerechten worden geserveerd zonder bijgerechten, tenzij anders
staat aangegeven.

19,5

Gesneden steak met rucola, Parmezaan ,cherrytomaat en balsamicosaus

18

Malse rundersteak met rode wijnsaus

Pesce alla Ciro

Tartufo

Chocolade ijs met een kern van sabayon ijs besprenkelt met cacao poeder

Crocchetti di gamberi

Bistecca di manzo

8,5

Cocktail van citroensorbet, wodka en prosecco

Tonijncarpaccio met kaffir limoenmayonaise

Tagliata di manzo con rucola e parmigiana

Scroppino

Pane & Salsa
Ciabatta rustica brood met dips: aioli & pesto

Pecorino tartufo 65gr

8

Truffel pecorino (schapenkaas) uit Gibellina in Sicilië

Prosciutto Campagnolo 65gr
18

7

8

Ham uit Umbria. 8 maanden gedroogd

Kabeljauwfilet uit de oven gegaard in licht pikante tomatensaus

Olive Ascolane 6pcs

Tonno griglia

Specialiteit uit Ascoli Piceno in de Marken. Gefrituurde olijven gevuld met
gehakt.

24,5

Gegrilde tonijnfilet, geserveerd met tagliatelle met kappertjes, olijfolie en
cherrytomaat
+ Patatini Franse frites met truffelmayonaise
+ Spaghetti A.O.P. Spaghetti – olijfolie – knoflook – chilli peper
+ Insalata verde Groene salade met cherrytomaatjes

4,5
6,5
4

(Prijzen gelden icm hoofdgerechten’

Patatini al tartufo e Parmigiano

12,5

Bruschetta Pomodori (2pcs)

Spaghetti – olijfolie – knoflook – chilli peper

Ravioli ricotta e spinaci

17,5

Ravioli ricotta en spinazie – frisse tomatensaus – Parmezaan

Spaghetti scampi

19,5

Spaghetti – scampi – scampisaus - munt – cherrytomaat

Tagliatelle al ragù di manzo
Tagliatelle – runder ragout - Parmezaan

Panzerottini al forno 5pcs

19,5

Ravioli ricotta en truffel – truffelsaus – Parmezaan

Spaghetti agli olio e peperoncino

8

Gefrituurde rijstballetjes uit Siciclië

8

Bekende streetfood uit Puglia. Mini calzones uit de oven met mozzarella en
tomaat

Pasta
Ravioli tartufo

Arancini Siciliani 6pcs

8

18,5

7

Franse frites met truffelolie en Parmezaan, met truffelmayonaise

Getoast brood met tomatensalsa en basilicum

6,5

