ANTIPASTI
Voorgerechten

Tartara di vitello alla Piemontese 		
Tartaar van kalfsvlees met
herfstpaddenstoelen

20

Finissima di tonno
		18
Dungesneden tonijn met tonnato saus
en knapperige Pantelleria kappertjes
Insalata Roberto’s di stagione 		
Rucola, peer, Grana Padano, walnoten
en 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
huisgemaakte tomatenpuree
Capesante saltate con crema di zucca,
salvia e pancetta
Coquilles, pompoencrème
met salie en knapperige pancetta

22

Il Prosciutto dei Monti Nebrodi Riserva,
tagliato al coltello
Handgesneden Siciliaanse prosciutto uit
Nebrodi. Beter dan de Pata Negra!

24

18

Penne alla Norma la ricotta 		
salata caslinga
De meest geliefde pasta van Sicilië
met tomaat en aubergines
geserveerd met gedroogde ricotta

15

Risotto ai funghi porcini 		22
Carnaroli “Acquerello” gekookt met
eekhoorntjesbrood, mantecato en 30 maanden
gerijpte Parmigiano

secondi

Hoofdgerechten
Il Pesce
Vis

Spada alla puttanesca e i suoi crostini
Zwaardvis, puttanesca-saus
en crostini

32

La Sogliola Roberto’s			42
Gefrituurde Noordzeetong,
boter-citroensaus, aardappelen en
spinazie
Gamberoni al lardo di Colonnata I.G.P
36
Geroosterde rode garnalen gewikkeld in
het beroemde gekookte Italiaanse spek
‘‘Lardo’’. Gegrilde polenta en bavette saus

Zuppa
Soep

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

PRIMI

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

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

25

La carne
Vlees

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

28

Quaglie all´uva 				
Kwartel gevuld met druiven,
geflambeerd met Grappa
en geroosterde aardappelen

35

Filetto al Gorgonzola piccante		
Zucca fritta e Balsamico di Reggio
Emilia DOP
Haasbiefstuk, Gorgonzolasaus,
12 jaar oude balsamico en pompoen

45

Contorni

Roberto’s 25
Prezzo Frisso menu

Bijgerechten

Patate al forno e maionese tartufata
Geroosterde nieuwe aardappelen met
truffelmayonaise

9

Spinaci saltati all’ aglio e limone 		
6
Gebakken spinazie met knoflook en citroen
Cavolfiore al Pecorino Romano DOP
Bloemkool met pecorino

8

Polenta alla griglia 			4
Gegrilde polenta met tuinbonensaus
Zucca fritta 				
8
Gebakken pompoen met Gorgonzolasaus
Insalata di rucola
		5
Rucola, balsamico azijn uit San Giacomo
en Grana Padano

Dolci

Mozzarella di bufala “Casa Madaio”
Mozzarella geserveerd met huisgemaakte tomatenpuree
or
Crema di pomodoro
Roberto’s recept, geserveerd met fettunta met “Mosto
Argento”
***
Spada alla puttanesca e i suoi crostini
Zwaardvis, puttanesca-saus en crostini
or
Il tradizionale ossobuco alla milanese
De Milanese klassieker: ossobuco, saffraanrisotto en
gremolata
***
Gelati fatti in casa
Huisgemaakt ijs

gELATI IN FATTI IN CASA
Huisgemaakt ijs

Nagerechten
Pera al Barolo chinato 			
Gepocheerde peer in “Barolo Chinato”
Een Piemontese zeldzaamheid!

2-gangen €38
of
3-gangen €45

15

Torta di pere e cioccolato 		 16
Peer en Grenada 82% chocolade cake,
kies uw eigen smaak ijs
Een Piemontese klassieker!
Budino di castagne 			9
Kastanjepudding, ‘‘Beni wild-harvest’’
met chocoladesaus

Smaken van het seizoen per drie bollen

10

Viooltjes
Kastanje
Mandarijn
Citroen
Gianduia (melkchocolade & hazelnoot)

Tiramisú Roberto’s 			12
Roberto Payer’s recept met Grappa

Geniet van onze Tutti a Tavola, de perfecte Italiaanse familie lunch in Amsterdam met onbeperkt prosecco!
Deel je leukste foto op Instagram, tag ons en krijgkoffie of thee van het huis.
#robertosrestaurant - @RobertosRestaurant Amsterdam

