Reserveren? 078-740 00 01

Kerst Keuzemenu
45,00 pp

Voorgerechten

U kunt een keuze maken uit de volgende gerechten

Carpaccio

Dungesneden ossenhaas met rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten
en truffelcrème

Caprese Tricolore

Buffelmozzarella, tomaat, avocado, rucola en basilicum

Trio di torta

Drie verschillende pasteitjes, één met zalmmousse, één met mousse van gekookte
ham en één bospaddestoelen en dadels

Salmone Marinato

Zalm gepekeld in rode biet met spinazie, limoen en crème van dille

Gamberi di Lusso

Gepelde gamba’s in olijfolie, knoflook en rode peper

Tussengerechten

U kunt een keuze maken uit de volgende gerechten

Zuppa di zucchine

mogelijk

Romige courgettesoep

Crema di Pomodore e Basilico

mogelijk

Tomatencrèmesoep met mascarpone en basilicum

Ravioli crostacei

Ravioli gevuld met schaaldieren geserveerd met een grote gamba, vongole,
kleine gamba’s, knoflook, tomaat en peterselie

Hoofdgerechten

U kunt een keuze maken uit de volgende gerechten

Salmone alla Griglia

Gegrilde zalm gegratineerd met mozzarella en pesto

Brasato

Rollade gevuld met noten en gedroogd fruit geserveerd met
verschillende groenten

Baccala

Gedroogde en gezouten kabeljauw met honing, ui en rozijnen. Met bietenrisotto
en een taartje van spinazie

Tagliata

Gegrilde flank-steak met rucola, Parmezaanse kaas en citroen

Risotto al Tartufo

Risotto met bospaddenstoelen en truffel, rucola en Parmezaanse kaas

Pizza naar keuze

mogelijk

Onze pizza’s worden vers gemaakt in de Napolitaanse steenoven

Nagerecht

U mag ze allemaal proeven!

Tiramisu

Klassiek dessert van mascarpone, slagroom, lange vingers, koffie en cacao

Limoncello Cheesecake

Citroen cheesecake met bosvruchtensaus

Cannoli

Koekrolletjes gevuld met crème van chocolade en vanille met karamel ijs

Cioccolata bianca

Witte chocolade met gelei van granaatappel en mini meringue

Panna cotta

Vanille panna cotta met bosbessen en caramel

Kerst Kindermenu
Kindermenu (tot 12 jaar) € 19,50

Voorgerechten
Carpaccio
of

Tomatensoep

Hoofdgerechten
Maak samen met een van onze chefs je eigen pizza!
Je mag zelf het deeg uitrollen en je pizza beleggen met wat jij lekker vindt
of

Pasta naar keuze
met kip, bolognese of pesto

Nagerecht
Je mag het dessert zelf maken en versieren aan het ijs buffet

