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
Millefoglie di patate e polpo
Millefeuille van aardappel en inktvis

€ 15,50

Insalata di asparagi, salmone marinato
Zomers slaatje van asperges met gemarineerde verse zalm

€ 16,50

Gamberoni grigliate su Carpaccio di Pomodoro e formaggio di
capra
Gegrilde gamba’s op een carpaccio van tomaat en gekruide geitenkaas

€ 16,50

Pizza bianca con zucchina, mozzarella, gamberi e zafferano
Witte pizza met scampi, courgette, mozzarella en saffraan

€ 15,50

Cubetti grigliati di tonno, asparagi, fagiolini e botarga
Kort gegrilde tonijn met Vlaamse asperges en witte boontjes, afgewerkt met botarga

€ 18,50

PRIMI PIATTI
Spaghetti ai gamberoni e asparagi
Spaghetti met scampi’s en Vlaamse asperges

€ 19,50

Risotto con carciofi e prosciutto croccante
Risotto met hartjes van artisjok en crispy parmaham

€ 18,50

Fideua classico (min. 2 pers)
Pasta-variant van Paella met zeevruchten (min. 2 pers)

€ 19,50

Strozzapretti con cozze
Korte artisanale pasta met mosselen

€ 18,50

SECONDI PIATTI
Tagliata di rib-eye (Holstein), couscous e melenzane
Voorgesneden Rib-eye van Holstein, met couscous gegrilde aubergines, zongedroogde
tomaatjes

€ 24,50

Faraona con gnocchi al tartufo e spinaci saltati
Parelhoensûpreme met truffel-gnocchi en gesauteerde spinazie

€ 23,50

Grigliata mista di carne (min. 2 pp)
Gegrilde vleesschotel (min. 2 personen)

€ 27,50 pp

Pesce Spada con cipolla rossa di Tropea
Zwaardvis met een zoete rode ui uit Tropea (zoet-zuur geserveerd)

€ 23,50

Filetto di Spigola in padella, con risotto di piselli e limone verde
Op vel gebakken zeebaars met risotto van doperwtjes en limoen

€ 23,50 pp

Orata al forno con spiedino di verdure
Hele dorade uit de oven met spies van groentjes en aardappelschijfjes

€ 24,50 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

