ANTIPASTI

secondi

Starters

Main courses

Insalata di Primavera
Lentesalade met seizoensgroenten

14

Mozzarella di Bufala DOP, cuore di bue e basilico 18
Buffelmozzarella DOP uit Campania met verse
tomaten en basilicum
Polpo alla griglia e patata croccante
Gegrilde inktvis met knapperige aardappeltjes en
tomatencrème

25

“Carpaccio” Cipriani
Dungesneden rundercarpaccio, een recept
gecreëerd in de jaren 50 door Giuseppe
Cipriani in Harry’s Bar in Venetië

24

Tagliolini Roberto’s, piselli sgranati e gambero
crudo di Oneglia		
Huisgemaakte zwarte tagliolini met groene
erwten en gemarineerde rode garnalen
Risotto agli asparagi e Parmigiano Reggiano
30 mesi
Risotto met groene asperges en 30 maanden
gerijpte Parmigiano Reggiano

Filetto in crosta di pomodorini secchi e
olive Taggiasche
Geroosterde tournedos in een korst van
zongedroogde tomaten en Taggiasche olijven

Dagprijs

35

42

24

Contorni

Risotto and Pasta

Penne alla Norma 			
Sicilië’s meest geliefde pasta, intens zoals
een opera van Bellini: Penne met tomaten,
aubergines en ricotta salade

Trancio di tonno al balsamico con insalata
di finocchi
Geroosterde tonijnsteak in balsamico azijn
en venkelsalade

Melanzane ripiene con pomodoro giallo
e burrata
Gebakken aubergines gevuld met burrata en
gele tomaten

RISOTTO AND PASTA
Piatto del Giorno
Gerecht van de dag, gebaseerd op
de creativiteit van de chef

Piatto del Giorno 		
Gerecht van de dag, gebaseerd op
de creativiteit van de chef

Dagprijs

22

26

Side dishes			
Insalata di finocchi
Venkelsalade

7

Patate arrosto
Geroosterde krieltjes met kruiden en olijfolie

6

Verdure grigliate
Gegrilde seizoensgroenten

6

Spinaci saltati all’olio
Gebakken spinazie met knoflook en citroen

6

24

Voor elke dieet of voedallergie is ons team altijd beschikbaar

I GELATI E I SORBETTI

Chef’s Choices

Huisgemaakt ijs

Smaken van het seizoen, per drie bollen

11

Sorbetto al lampone
Frambozensorbet

2-courses €30
or
3-courses €38
Mozzarella di Bufala DOP, cuore di bue e basilico
Buffelmozzarella DOP uit Campania met verse
tomaten en basilicum

Sorbetto al mandarino
Mandarijn sorbet

or

Sorbetto all’arancia sanguinella
Bloedsinaasappel sorbet

“Carpaccio” Cipriani
Dungesneden rundercarpaccio, een recept gecreëerd in de
jaren 50 door Giuseppe Cipriani in Harry’s Bar in Venetië
***
Risotto agli asparagi e Parmigiano Reggiano 30 mesi
Risotto met groene asperges en 30 maanden
gerijpte Parmigiano Reggiano

Gelato alla vaniglia
Bourbon met vanilleboon
Gelato al cioccolato
Chocolade ijs
Gelato al caffè
Koffie ijs

or
Melanzane ripiene con pomodoro giallo e burrata
Gebakken aubergines gevuld met burrata en gele tomaten
***
Gelati e Sorbetti fatti in casa
Huisgemaakt ijs & sorbet

DOLCI
Desserts

Tiramisù
Het klassieke recept van Roberto’s! Savoiardi
8
gedrenkt in espresso, mascarpone creme met een
vleugje Grappa
Babà al Rum
Savarin-biscuitgebak, gedrenkt in rumstroop

8

Voor elke dieet of voedallergie is ons team altijd beschikbaar

