Aperitivo
Borrelplanken door ons of uzelf samengesteld
Klein 9.00
keuze uit 5 ingrediënten
Middel 11.00
keuze uit 7 ingrediënten
Groot 14.00
keuze uit 9 ingrediënten
Elke plank wordt geserveerd met focaccia, huis gemarineerde
olijven en dips

Prosciutto;
- Mortadella
- Prosciutto di Parma
- Coppa di Parma
- Italiaanse droge worst

Formaggi;
- Parmigiano Reggiano
- Burrata
- Gorgonzola dolce
- Taleggio

Vegetaria;
- Gegrilde paprika
- Gegrilde courgettes
- Gegrilde artisjokken
- Balsamico champignons

Pesce;
- Tonijn salade
- Koud gerookte zalm
- Elburgse gerookte paling
- Gemarineerde garnalen

Panini
Italiaans brood rijkelijk belegd
Keuze uit;
Burrata e verdure

9.50

- Verse Burrata met gegrilde groentes en crème van
tuinkruiden

Salmone

9.50

- Koud gerookte zalm met rucola en crème van kappertjes

Tonno

9.50

- Onze klassieke tonijn salade van de Domenica Pranzo

Prosciutto

9.50

- Parma ham, Parmigiano Reggiano, rucola en crème van
truffel

Mortadella

9.50

- Mortadella, noten tappende en gemengde salade

Tostata

8.50

- Italiaanse tosti met parmaham en mozzarella en crème
van 12 jaar oude Aceto Balsamico

Pizze;
Van 14:00 tot 18:30
Al onze pizza’s zijn belegd met tomaat, mozzarella en oregano

Margherita

11.00

- Tomaat, mozzarella en oregano

Burrata

13.50

- Verse Burrata en basilicum

Quattro Stagioni

13.50

- Ham, salami, paprika en champignons

Quattro Formaggi

13.50

- Vier verschillende soorten kaas

Tonno e capperi

13.50

- Tonijn, rode ui en kappertjes

Martino

13.00

- Gorgonzola, ansjovis en champignons

Vegetaria

13.00

- Courgette, aubergine, champignons, paprika, rode ui en
pesto

Carpaccio

15.50

- Carpaccio, parmezaanse kaas, pesto en pijnboompitten

Prosciutto di parma

15.50

- Rauwe ham, rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitten

Menu Gastronomico

Elke week een vers en verrassend menu van
onze chef Arjen.
Vraag onze medewerkers om het lopende
menu of laat u zich lekker verrassen!
3 gangen

38.50

(uiterlijk tot 16:00 te bestellen)

4 gangen

42.50

(uiterlijk tot 16:00 te bestellen)

5 gangen

52.50

(uiterlijk tot 15:30 te bestellen)

Bij elke gang heeft Martin een bijpassende wijn
uitgezocht. Uitgebreid lunchen alsof we
dineren in het restaurant,
gewoon omdat het kan!
Bijpassende wijn per gang;

7.50

