BABYKREEFT
A la Catalana
Koude bereiding met selder en kerstomaatjes
€ 24,50

Gegrild met fruitig lenteslaatje
€ 33,50

Met linguine (tomatensausje)
€ 33,50

Baby-kreeften menu
(steeds per 2 personen)
2-gangen menu
A la Catalana
Gegrild of met verse linguine
€ 33,50 pp

3-gangen menu
A la Catalana
Met verse linguine
Gegrild met een fruitig lenteslaatje
€ 49,50 pp

ANTIPASTI
Crostini con asparagi, mousse di prosciutto e uova
Crostini met Vlaamse asperges, mousse van ham en mimosa van ei

€ 12,50

Gamberoni gigante alla griglia
Gegrilde reuzengamba’s met pittig slaatje

€ 22.50

Insalata di asparagi, salmone marinato
Slaatje van asperges met gemarineerde zalm

€ 16,50

Crèma di asparagi
Crème van asperges, met focaccia van serranoham

€ 8,50

Cannolicchi marinate con fregola Sarda
Gemarineerde Messchede met fregola-salade

€ 14,50

Asparagi con prosciutto crudo
Witte asperges op Italiaanse wijze

€ 18,50

PRIMI PIATTI
Panciotto gigante ripieno di asparagi
Pastakussens gevuld met asperge, kerstomaatjes

€ 19,50

Pappardelle con gamberi e pesto di zucchina
Pappardelle met gamba’s en pesto van courgette

€ 20,50

Risotto con crema di scampi
Risotto met een crème van langoustines

€ 18,50

Kulurgiones con crèma di melenzana e menta
Gevulde pastaspecialiteit uit Sardinië, met crème van aubergines en munt

€ 17,50

SECONDI PIATTI
Ossobuco alla Milanese
Ossobuco met saffraan-risotto

€ 23,50

Involtino di pollo al Philadelphia, pasta al pesto di rucola
Gevulde kip met philadelphia, pasta met pesto van rucola

€ 18,50

Orata al forno con asparagi
Doradefilet uit de oven met asperges en hollandaise-saus

€ 24,50

Spigola alla braca
Geroosterde zeebaars met aspergerisotto en zeekraal

€ 23,50

Zarzuela con crostini
Authentiek Spaans visstoofpotje, met crostini

€ 21,00

Pesce misto alla griglia (min. 2 pp)
Dagvers gegrild assortiment van vis (min. 2 personen)

€ 27,50 pp

DOLCI
Tartufo classico
Semifreddo-ijs van chocoladetruffel

€ 6,50

Tartufo al limoncello
Semifreddo-ijs van citroen met limoncello-hartje

€ 6,50

Zabaglione al marsala
Sabayon met Marsala

€ 8,00

Sorbetto al limone o misto
Citroen Sorbet of gemengde sorbet (3 smaken)

€ 6,00

Tortino al cioccolato
Klein chocoladegebakje

€ 4,50

Tortino al limone
Heerlijk licht en luchtig citroengebakjes

€ 4,50

