Pranzo|Lunch

PRANZO

LUNCH

Antipasti Mix van verschillende kleine voorgerechtjes: rauwe ham, vitello tonnato,
carpaccio, aubergine, mozzarella, tomaat, ansjovis, zalm, gegrilde groente en garnalen

Insalata Caprese Traditionele salade met verse tomaten, mozzarella en basilicum
Insalata di Pera Salade van rucola, gegrilde peer, gorgonzola en pijnboompitten
Insalata Verdura Salade van gegrilde, gemarineerde groenten met pecorino
Insalata di Salmone Salade van gerookte zalm, gemarineerde en
gegrilde courgette, geitenkaas en sinaasappelmarmelade

12,50
8,50
8,50
8,50
9,50

Insalata Carciofini Salade van artisjokken, ansjovis en knoflook
Prosciutto e Melone Meloen met San Daniele ham
Vitello Tonnato Dungesneden kalfsvlees met tonijnsaus en kappertjes
Carpaccio Classico Dungesneden ossenhaas met parmezaanse kaas en

8,50
9,50
10,50
10,50

Insalata Carne Manzo Rucola salade met rosé gegrilde stukjes ossenhaas,

11,50

rucola naar autentiek recept gecreëerd door Giuseppe in Harry’s bar in 1950

Vers gebakken brood uit eigen bakkerij.
Maak uw brood keuze en combineer het met een dip.
PANE CON SALSA - BROOD
Portie Olijven
Pane con Olio e Sale

2,50
4,50

Pane Tradizionale

4,50

Pane con Tapenade

4,50

Pane con Salmone Tapenade

4,50

Pane con Burro

4,50

Mixed Pane

9,50

Brood met olijfolie en grof zeezout

Brood met tomaat, knoflook, olijfolie en pesto
Brood met tapenade van licht zongerijpte tomaatjes, basilicum, mozzarella,
parmezaanse kaas en olijfolie
Brood met tapenade van zalm, kappertjes, knoflook en olijven
Brood met basilicumboter

Brood met verschillende tapenades en basilicum boter

Alle broodjes en tapenades zijn huisgemaakt
Wij serveren tot 17.00 uur van deze lunchkaart. Uiteraard kunt u ook naar onze dinerkaart
vragen. Hierin vindt u onder andere vis- en vleesgerechten, een uitgebreide keuze aan pasta
en natuurlijk traditionele Italiaanse pizza’s.
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Zuppa - Soep
Zuppa di funghi, romige paddenstoelensoep met gestoofd kalfsvlees.
Zuppa di pesce, zeevruchtensoep met scampi en limoen-cremefraîche.
Zuppa di Pomodoro, Romige tomatensoep met basilicum en mascrapone.
Pane - Brood (lunch)
Pane con Carne, brood gevuld met pittige worstjes, roerei, tomaat, salade en ui.
Pane di Bollito Freddo, brood met gekruid rundvlees, uien en groene peper.
Pane con Scampi,

7,50
7,50
7,50

Pane Vegetale, broodje met gorgonzola en gegrilde groente.		
Pane Mozzarella,

7,50
7,50

Pane due Pesci, brood met ½ tonijn, ½ zalm en geitenkaas.		
Pane Siciliano broodje met pittig Italiaans gehakt
Frittata – Omeletten
Frittata Spinacio con Ricotta,

7,50
7,50

Frittata Salmone, omelet met zalm, courgettes, geitenkaas en gedroogde tomaat.
Frittata Gallina, omelet met kip en panchetta.
Frittata Tonno, omelet met tonijn, rode ui, kappertjes en tomaat.
Pasta – Pasta
Canelloni, met asperges, ricotta, parmezaansekaas en basilicum.		
Parpadella con fileto,

8,50
8,50
8,50

8,50
8,50
7,50

broodje gevuld met garnalen en cocktail van mascarpone en crème-fraîche.

brood met mozzarella, gedroogde tomaten, verse tomaten en pesto.

8,50

omelet met spinazie, ricotta, sjalotjes en parmezaan.

parpadella met stukjes ossenhaas mascarpone knoflook en peterselie.		

Lasagna Salmone, lasagna met zalm, courgette en geitenkaas
Tortellini con Spinaccio, met spinazie, ricotta en pecorino
Pizza – Pizza
Margarita Klassieker met kaas, tomaat en oregano
Quattro Formaggio Tomatensaus en vier soorten kaas
Tonno Kaas, tomaat, tonijn en ui
Calzone di Carne

14,50
16,50
16,50
15,00
9,50
14,50
13,50
14,50

Dubbelgevouwen pizza met Italiaans gekruid gehakt, ui, champignons. Mét of zónder Spaanse peper
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