
 
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Bruma d’Inverno
Gerookte runderlende, truffelmayonaise, beukenzwam,
krokante sacchettini (gefrituurd eierpasta) gevuld met 
rundersukade en gorgonzola.

Tonno in Onde Salate 
Grove tartaar van tonijn met colatura di alici (ansjovissaus),
gember, sesam, salade van chioggia biet en zeewier. 

Antipasti Misti **
Rijke combinatie van onze voorgerechten 
(te bestellen per tafel, minimaal 2 personen).

Fiume Arcobaleno   
Huis gerookte en met kardemom gemarineerde zalm,  
zoete aardappel, citrusfruit en een dressing
van gekarameliseerde schaaldierenjus.

Novembre in Fiore  V
m

Salade van geroosterde pompoen en paarse wortel, panna cotta
van zwarte olijf, verse kruiden en een dressing
van yoghurt met warme specerijen.

€ 15,95

€ 16,50

€ 20,50 p.p.

€ 15,95

€ 13,50

Rosso di Montalcino Ucceliera

Gruner Veltliner Sommer

Malvasia Ronco del Tassi    

Fosarin Ronco del Tassi

Pinot Blanc Gerhold

Onze wijn suggestie

Antipasti Freddi ~Koude Voorgerechten

 
Risotto alla Boscaiola
Porcini risotto met gepocheerd ei, spinazie en pancetta.

Gamberoni Mangiafuoco    
Gamba’s uit de oven met knoflook en rode peperolie,
gember-limoenmayonaise en geroosterde venkel.

Tradizione d’Inverno    
Kalfsstoofvlees, gebakken eendenlever, rode koolsalade,
krokante ui en aceto balsamico.

€ 14,50

€ 15,50

€ 16,95

Valpolicella Morari

Fosarin Ronco del Tassi

Zweigelt Sommer

Antipasti Caldi ~Warme Voorgerechten



 
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Ossobuco alla Meneghina
Ossobuco op z’n Milanees; gestoofde kalfsschenkel met
tomaat, selderij en wortel, geserveerd met een saffraanrisotto.

Sentiero nel Bosco*
Gebraden duif met gebakken eendenlever, geroosterde asperge, 
Parmezaanse kaas en een bosbessen-kaneeljus.

Dipinto d’Inverno  V
m

Een prachtig schilderij van het seizoen gemaakt met groenten, 
verse pasta en risotto.
 
Banchetto Italiano di Carne e Pesce **
Alles wordt nog specialer als je deelt! Rijke selectie van vis, vlees 
en/of vegetarische gerechten om samen van te genieten!
(te bestellen per tafel, minimaal 2 personen). 

Lo Chef dell’Oceano   
Tarbot in zijn geheel met ansjovisboter, gegrilde worteltjes en 
gebakken aardappels met verse kruiden.

Trono di Poseidone   
Gebakken coquilles en gamba’s, geroosterde bloemkool, 
zoete aardappel en een jus met porcini.

Baccalà Mediterraneo*
Kabeljauwrugfilet met mosseltjes, knoflook, linzen en 
Spianata Calabra (pittige salami).

€ 26,50

€ 28,50

€ 23,50

€ 39,50 p.p.

€ 29,50

€ 27,00 

€ 25,50

Primitive Quota

Cardin Cascina Roera

Cabernet Sauvignon 

Ripasso Provolo 

Malvasia Ronco del Tassii

Chardonnay Sommer

Fino di Avellina

Onze wijn suggestie

Portate Principali ~ Hoofdgerechten

 
Menu dello  Chef      3 gangen  lunch
 

Menu dello  Chef      3 gangen  diner
 

Menu dello  Chef      4 gangen  diner
 

Menu misti Chef       3 gangen feestelijk diner  

€
 

€
 

€
 

€

  Menu dello Chef ~ Menu van de Chef

* Om bewust-voedselgebruik te stimuleren serveren wij geen bijgerechten zoals risotto en pasta tenzij u er speciaal om vraagt.

**Combinatie van Antipasti Misti & Banchetto Italiano di Pesce e Carne & Dolci Assortiti

36,50
 

41,00
 

46,50
 

56,00


