ANTIPASTI
Voorgerechten

Carpaccio Cipriani 			
18
Dungesneden runderlende met
klassieke saus zoals gemaakt door
Giuseppe Cipriani in Harry’s Bar in Venetië
Tartara di Branzino con salicornia fritta 21
Versgesneden zeebaarstartaar met krokant
gebakken zeekraal
Insalata Roberto’s di stagione 		
Rucola, peer, Grana Padano, walnoten,
balsamico Artigianale San Giacomo

15

Mozzarella di bufala “Casa Madaio” e la 17
conserva casalinga di pomodoro
Antonio Madaio, gevestigd in Castelcivita
in het Cilento National Park, maakt de
beste mozzarella die we ooit
geproefd hebben. Geserveerd met
geconserveerde tomaten
Insalata di polpo e patate		
Genuanse salade van octopus,
aardappel en Taggiasche olijven

15

Casoncelli alla bergamasca 		
“Michele Piazzalunga”
Handgemaakte pasta gevuld met
geroosterd kalfsvlees, peer, amaretti
Saus van boter, salie, pancetta

18

Tagliolini 				 14
Ambachtelijke pasta met boter,
30 maanden oude Parmigiano Reggiano
Supplement
			22
Twee gram seizoenstruffel
Penne alla Norma la ricotta 		
salata caslinga
De meest geliefde pasta van Sicilië,
met tomaat, aubergines,
gedroogde ricotta

15

Risotto “Regina di Monza 		 22
Carnaroli Riserva San Massimo,
Italiaanse worst en saffraan

secondi

Hoofdgerechten
Il Pesce
Vis

Culatello di Zibello 			28
Een specialiteit uit Parma: de meest
gewaardeerde Italiaanse ‘salumi’,
15 maanden lang gedroogd in
vochtige kelders
Tortino di baccalá alla Fiorentina		
16
Gezouten kabeljauw, tomaat, peperoncino-saus

Tonno all’ aceto balsamico 		 35
Gegrilde geelvintonijnsteak,
balsamico Artigianale San Giacomo,
handgesneden frites
La Sogliola Roberto’s			42
Gebakken Noordzeetong,
boter-citroensaus, aardappelen,
spinazie

Zuppa

Pesce in cartoccio
		38
Zeebaars in papier gekookt met
saus uit Livorno

Crema di pomodoro 			
12
Roberto’s recept, geserveerd met fettunta
met “Mosto Argento”

La carne

Soep

La Ribollita 				12
Florentijnse winterminestrone, Toscaanse
zwarte kool, Cannellini bonen

PRIMI

Risotto en Pasta
Il cacio e pepe 				
Spaghetti Gragnano I.G.P.
(Pastificio Afeltra), Pecorino
“Crosta Nera” DOP, peper
uit Madagascar

25

Vlees

Il tradizionale ossobuco alla Milanese
De Milanese klassieker: ossobuco,
saffraanrisotto, gremolata

28

Bollito Misto				35
Een klassieker, favoriet van koning Vittorio
Emanuele: capon, cotechino en biefstuk in
hun eigen bouillon, geserveerd met
klassieke specerijen
Filetto al Barolo 				45
Gegrilde haasbiefstuk met Barolo-wijnsaus
en zachte polenta

		

Contorni

Chef’s Choices

Bijgerechten

Patate casalinghe		
Handgesneden frites

9

Polenta soffice				4
Zachte polenta
Spinaci saltati al aglio e limone		
6
Gebakken spinazie met knoflook en citroen
Funghi trifolati				6
Gebakken champignons met witte wijn
en peterselie
Insalata di rucola
		5
Rucola, balsamico Artigianale
San Giacomo, Grana Padano

2 gangen €38
of
3 gangen €45
Mozzarella di bufala “Casa Madaio”
Mozzarella geserveerd met huisgemaakte tomatenpuree
of
La ribollita
Florentijnse winterminestrone, Toscaanse zwarte kool,
Cannellini bonen
***
Tonno all’aceto balsamico
Gegrilde geelvintonijnsteak, Balsamico Artigianale
San Giacomo, handgesneden frites
of
Il tradizionale ossobuco alla milanese
De Milanese klassieker: ossobuco,
saffraanrisotto, gremolata
***
Dolci tradizionali dal carrello

Verschillende kleine traditionele desserts

Dolci

Nagerechten
Il Carrello			
vanaf 5
Selectie van kleine traditionele desserts
Kies er één of meerdere om te delen!
Caffé Completo 			12
Een koffie naar keuze met een selectie uit
de carrello

gELATI IN FATTI IN CASA
Huisgemaakt ijs

Smaken van het seizoen, per drie bollen 10
Mascarpone en honing
Peer en Grappa
Mandarijn
Citroen
Gianduia (melkchocolade & hazelnoot)

