ANTIPASTI

Raviolini agli scampi			
Huisgemaakte pasta gevuld met
langoustines, geserveerd in hun bisque

Carpaccio Cipriani 			18
Het recept uit 1950 van Harry’s Bar in
Venetië: dungesneden entrecôte,
Cipriani-saus

Tagliolini 				13
Huisgemaakte pasta met boter en
30 maanden gerijpte Parmigiano Reggiano 			
Met twee gram seizoens truffel
19
Vraag naar beschikbaarheid		

Voorgerechten

Tartara di tonno e caviale perle 		
Handgesneden geelvintonijn,
Italiaanse kaviaar

22

Insalata Roberto’s di primavera		
Gemengde sla, tomaat, asperges,
met Balsamico artigianale
di Reggio Emilia
Met geroosterde coquilles

15

19

Mozzarella di bufala “Casa Madaio”
e la conserva casalinga di pomodoro
17
Antonio Madaio, gevestigd in Castelcivita in
het Cilento National Park, maakt de beste
mozzarella die we ooit hebben geproefd
Geserveerd met huisgemaakte
tomatenconserven
Gamberoni e caponata siciliana		
19
Geroosterde garnalen en Siciliaanse
zoetzure caponata
			
Salumi di Toscana			 28
Chianina rundvlees salami, salamino met
truffels en finocchiona sbriciolona
I.G.P. “Giardiniera” van ingemaakte groente

zuppa
Soep

Crema di pomodoro			
Roberto’s recept geserveerd met crostini
al ‘Mosto Argento’

12

La Vignarola Laziale			12
Een lenteklassieker uit Lazio: tuinbonen,
asperges, artisjokken en erwten,
licht gestoofd met ‘guanciale’

PRIMI

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

25

18

Penne alla Norma con la ricotta 		
salata casalinga
De meest geliefde pasta uit Sicilië met
tomaat, aubergines en gedroogde ricotta

15

Risotto agli asparagi 			
Carnaroli Riserva San Massimo rijst,
groene asperges, ‘mantecato’ met
geitenkaas

22

secondi

Hoofdgerechten
Il Pesce
Vis

Tonno e panzanella		
Gegrilde geelvintonijn-steak, salade
van tomaat, komkommer en paarse
basilicum

35

La Sogliola Roberto’s 			
Gefrituurde Noordzee tong met
botercitroen-saus. Geserveerd met
aardappelen en spinazie

42

Il pancotto di Viareggio			
28
De klassieke Toscaanse stoofschotel van
moscardini, vongole, garnalen. Geserveerd
met fettunta toscana

La carne
Vlees

Il filetto alla Trastevere			
38
Een klassieker uit de Romeinse Trastevere
restaurants: kalfsvlees tournedos, Marsala
jus en aardappelpuree
Agnello al forno con erbe e patate
Geroosterde lamsrack in een korst van
kruiden, geserveerd met aardappelen

35

Bistecca alla Fiorentina (good to share) 65
T-bone steak, Toscaanse extra vierge,
zout, peper en takjes rozemarijn
en salie om het vlees tijdens het koken te
binden. Geserveerd met een bijgerecht naar
keuze
		

Contorni

I gELATI

Patate casalinghe 			 8
Handgesneden frites, Cipriani saus

Lamponi e Brachetto d’Acqui 		
Frambozen en Brachetto

Purea di patate		
Aardappelpuree

Mandorle e Amaretto della casa Berta
Amandelen en Amaretto van casa Berta

Bijgerechten		

3 bollen					10

6

Spinaci saltati all’aglio e limone
6
Gebakken spinazie met knoflook en citroen

Tiramisú al liquore di caffé della casa Berta
Tiramisú en koffielikeur van casa Berta

Caponata siciliana			 6
Zoetzure Siciliaanse caponata met rozijnen
en pijnboompitten

Cioccolato fondente 			
Bittere chocolade

Verdure primaverile
		8
Asperges, artisjokken, tuinbonen en erwten
Insalata di rucola
		5
Salade, Balsamico artigianale
San Giacomo, Grana Padano kaas

Vaniglia di Tahiti 			
Melk en vanille van Tahiti
Fragole 					
Aardbeien
Limone 					
Citroen

Panzanella 				5
Tomaat, komkommer, basilicum en
broodsalade

Dolci
Dessert

Il Carrello 			
From 5
Verzameling van kleine traditionele desserts
Kies er een, of meerdere om te delen!

Chef’s Choices
2 gangen €38
of
3 gangen €45
Mozzarella di bufala “Casa Madaio”
Mozzarella geserveerd met huisgemaakte tomatenpuree
of
La Vignarola Laziale
A spring classic from Lazio; broad beans, asparagus,
artichokes and peas, lightly stewed with ‘guanciale’

Tutti a Tavola
Iedere zondag
vanaf 13.00 uur
(geen à la carte menu)

***
Tonno e panzanella
Gegrilde geelvintonijn-steak, salade van tomaat,
komkommer en paarse basilicum
or
Il filetto alla Trastevere
Een klassieker uit de Romeinse Trastevere restaurants:
kalfsvlees tournedos, Marsala jus en aardappelpuree
***
Dolci tradizionali dal carrello
Verschillende kleine traditionele desserts

