planken om te delen
molenbrood

pasta
8

Met kruidenboter en aioli

BREAD & DIPS

12

Turks brood, hummus,
labneh & olijven

aNTIPASTI MISTI

14 PP

soepen

Linguine alla putanesca

POMPOEN-LINZEN SOEP

Linguine met pittige tomatensaus,
ansjovis, olijven en parmezaanse kaas.

Spinazie, tomaat, kurkuma,
knoflook rode linzen en labneh

8

SPAANSE VISSOEP

13

Rijke visbouillon met garnalen,
schaaldieren en verse zeevis.
Met rouille en geroosterd
knoflookbrood

Selectie van kleine
gerechtjes
V a na f 2 pers onen te bes tellen

franse UIENSOEP

Pappardelle al tartufo

OLIJVEN

8

Toscaanse kip

9

Kipfilet gevuld met prosciutto, pesto
en mozzarella. Met madeirasaus,
gegrilde asperges en risotto

Schaaltje gemengde olijven

Calamari fritti
G efrituurde intkvis met aioli

OESTERZWAM KROKET
GAMBA'S AIOLI

8
15

MELANZANE PARMIGIANA

KLEINE GERECHTEN
12.5

Dun gesneden scharrelrundvlees
met zongedroogde tomaat,
pestodressing, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en rucola

Caesar saladE

10

Knapperige Romano sla met
caesar dressing, croutons en
Parmezaanse kaas
MET KIP STRIPS? +4

SALADE CHEVRE
Mesclun salade met
geitenkaas, croutons,
dadels en gegrilde tomaat

21

Risotto al tartufo

PAPPARDELLE AL BRASATO
17

Verse pasta met langzaam gegaarde
rundersukade in rode wijn- kalfsjus met
salie en pecorino sardo

SANDWICH & burgers
27

Pastrami Reuben sandwich

24

G egrild op de huid met labneh,
gegrilde groenten en friet

Brisket met kalfsjus
Langzaam gegaarde runderborst
met aardappelpuree, gekonfijte
zuurkool, kalfsjus en
cranberrycompote

14

Zuurdesem dubbeldik belegd met
pastrami, 1000 island dressing,
cheddar, gekonfijte zuurkool.
Met augurk en chips

Classic Burger

14

21

26

Specialiteit van de chef:
Verse vis, garnalen, mosselen,
gegaard in kreeften cognac saus.
Met geroosterd knolookbrood

zalm

19

Met truffel, kastanje champignons
en groene asperges

C himichuri, geroosterde groenten,
gemengde salade en frieten

ZARZUELA

17

Verse linguine met pancetta,
peterselie, knoflook en room

G roentengerecht van geroosterde
aubergine, tomaat, drie soorten
kaas met gemengde salade

Entrecote van de grill
Carpaccio

Linguine alla carbonara

hoofdgerechten
5

18

Verse pasta met truffel tapenade,
crème fraîche, kastanjechampignons
en parmezaanse kaas

G egratineerd met
croutons en kaas

hapjes

15

24

17

Angus beef burger op een brioche
met sla, tomaat, rode ui, augurk,
knapperig spek, mayo, cheddar en
gebakken ei met frieten

Chili Cheeseburger
Angus beef burger op een brioche
met jalapenos, chimichuri, avocado,
cheddar en romanosla met frieten

17

