Antipasti / voorgerechten
Burrata con pomodorini

Nagerecht – Desert
13,5

Burrata - cherrytomaatjes, - basilicum

Tartare di tonno

14,5
15,5

Vin Santo con cantuccini

14,5

Tiramisu

Zacht gegaarde kalfsvlees – tonijncrème – kappertjes - rucola cherrytomaatjes

Carpaccio di Laus

Tartufo

8,5

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

2 huisgemaakte garnalenkroketten - citroenmayonaise

Vitello tonnato

6,5

Bol vanille ijs overgoten met espresso

Tonijn tartaar – kaffir limoen

Crocchetti di gamberi

Café Affogato

8,5

Amandelkoekjes om te drenken in de Toscaanse dessertwijn

8,5

Huisgemaakte Tiramisu

14

Cheesecake

8,5

Citroen cheesecake

Runder carpaccio – truffelmayonaise - Parmezaan - gefrituurde kappertjes pijnboompitten

Antipasti di Laus
Plankje met verschillende bites om te delen

Te bestellen vanaf 2 pers.

13,5
per persoon

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

Pecorino tartufo 65gr

Pasta & Secondi
Tagliatelle al salsiccia finocchietto e zucchini

16,5
21
19,5

Olive Ascolane 6pcs

8

23,5

8

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

Arancini Siciliani 6pcs

Spaghetti – scampi – scampisaus - munt – cherrytomaat

Risotto con branzino

Prosciutto Campagnolo 65gr
Ham uit Umbria. 8 maanden gedroogd

Ravioli truffel/paddenstoelen – truffelsaus – Parmezaan

Spaghetti scampi

8

Truffel pecorino (schapenkaas) uit Gibellina in Sicilië

Tagliatelle –Italiaanse venkelworst – courgette - Parmezaan

Ravioli tartufo

7

8

Gefrituurde rijstballetjes uit Siciclië

Risotto – zeebaars filet - scampisaus

Panzerottini al forno 5pcs

Tonno griglia

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

25,5

Gegrilde tonijnfilet - tagliatelle – kappertjes - olijfolie - cherrytomaat

Tagliata di manzo con rucola e parmigiana

21

Gesneden steak – rucola - Parmezaan - cherrytomaat - balsamicosaus,
+ Patatini Franse frites - truffelmayonaise
+4,5
+ Spaghetti A.O.P. Spaghetti – olijfolie – knoflook – chilli peper +6,5

Bruschetta Pomodori (2pcs)

8

6,5

Getoast brood met tomatensalsa en basilicum

Panini e altro (tot 15.30)
Ciabatta Carpaccio di Laus

11

Ciabatta brood - runder carpaccio - truffelmayonaise – rucola – Parmezaan
– pijnboompit - gefrituurde kappertjes - cherrytomaat

Ciabatta Prosciutto & Pecorino

11

Ciabatta brood – prosciutto – truffelpecorino – rucola - aioli - cherrytomaat

Indien nodig, vraag naar onze allergenenkaart. Of kijk op
https://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/restaurantlaus
Wij kunnen gerechten evt voor u aanpassen.

