D I N E R

PRIMI E SECONDI HOOFDGERECHTEN

Pasta Meatballs

1 7. 5 0

Italiaanse gehaktballetjes in een huisgemaakte tomatensaus
met basilicum. Geserveerd met spaghetti.

Pasta Pomodoro		

15.50

Tagliatelle in een huisgemaakte tomatensaus, knoflook,
buffelmozzarella, basilicum en gekruid broodkruim.

Pasta Gamberi

18.50

Tagliatelle met gamba’s in een heerlijke kreeftensaus,
knoflook en paprika, Italiaanse kruiden.

Pasta Pollo

18.50

Ravioli Ricotta met spinazie

1 7. 5 0

Tagliatelle met kippendijen, champignons en truffelsaus.

Al onze gerechten worden uiterst

Ravioli in een huisgemaakte tomatensaus, knoflook,

zorgvuldig bereid, er is veel liefde en tijd

buffelmozzarella en basilicum.

in gestoken. Wij werken met de beste

Stoofpotje met witvis en garnalen

Kabeljauw of botervis in kreeftensaus met paprika, tomaten,

producten, indien mogelijk biologisch.

beetje venkel, courgette, in de oven met gesmolten kaas.

Onze sauzen zijn opgebouwd uit lagen

Kalfsvlees alla barolo

waardoor er een meer complexe smaak

28.50

Kalfsucade gestoofd in Barolo, met wortelen, bleekselderij

naar voren komt.

en rozemarijn, geserveerd met Melanzane alla Parmigiana
(aubergine met parmezaanse kaas) en aardappeltjes.

Varkenswang gesmoord met groenten

D I N E R

Varkenswangen zijn de verborgen pareltjes van een varken.

We serveren ze met Melanzane alla Parmigiana (aubergine met
parmezaanse kaas) en aardappeltjes.

A N T I PA S T I VO O R G E R E C H T E N

Prosciutto met artisjok

12.50

Mozzarella met tomaten

12.50

Geserveerd met een huisgemaakte Italiaanse aardappelsalade.

2 7. 5 0

D I N E R

DOLCI NAGERECHTEN

Tiramisu

8.00

Panna Cotta		

8.00

Huisgemaakte panna cotta met witte chocolade,

Geserveerd met basilicum, pesto en frambozendressing.

Ceviche van witvis

12.00

Sardijnse couscous

12.00

Met pesto en gamba’s.

26.50

kardemom, vanille en saffraan.

Italiaanse Cheese cake

Met een crunch van koekjes en een bolletje “Dommerholt” ijs

Al onze desserts zijn huisgemaakt.

Heeft u allergieën, geef dit dan alstublieft aan bij één
Onze voorgerechten worden geserveerd met

van onze medewerkers.

brood en knoflooksaus of tapenade.

Wijnadvies nodig?

Vraag gerust naar Sandra!

8.50

