
 

 

 

Menu per dicembre – menu voor december & feestdagen 

Antipasto  

73. Capesante e gamberi  con zafferano – Gebakken Sint-Jacobs mosselen en gamba's          

bereid met perzisch saffra .an          € 81 ,50      

74. Crostini  zucchine di crema e gamberi con – pO  brood geroosterde met daar  op gebakken gamba's   

  met     courgette, knoflook, peterselie, cherrytomaatjes en verse basilicum in witte wijn.   € 51 ,50                      

75. Carpaccio alla Giovanni – Dunne plakjes ssenhaaso  op een bedje van rucola ovegoten met een 

huisgemakte truffelmousse . truffelschijfjes verse en              € 61 ,50 

Primi Piatti 

76. Ravioli con inoc  e crema di formaggi – Huisgemaakte ravioli gevuld met spinazi & ricotta 

bereid met een creme van verschillende italiaanse kazen en walnoten.   € 15,50                                            

77.  s con Ravioli almone e gamberi – H uisgemakte bereid za met gevuld  raviolia lm, m e t  

gamba's,   tomaten, gekruide knoflook, peterselie en tomatenrooms .aus              € 61 5, 0                  

78. Risotto con gamberi e zafferano - Risotto bereid met gamba's  saffraan. perzisch en       
              € 71 ,50 

Secondi Piatti 

79. Filetto di branzino  con asparagi e gamberi - Zeebaarsfilet met groene asperges en gamba's.  € 42 .50 

80.Filetto ai funghi di bosco e tartufo – Gegrilde ossenhaas overgoten met een huisgemaakte saus  

met zwarte truffel & bospaddestoelen.              € 72 .50                  
   

81. Filetto di salmone con gamberi e apesantec  - Gebakken zalmfilet, bereid met garnalen &  Sint-Jacobs  

mosselen,  wijn. witte in basilicum verse en cherrytomaatjes peterselie, knoflook,                € 62 ,50 

82. Ossobuco alla Milanese- Kalfsschenkel langzaam gegaard met uien, wortel, bleekselderij              

in rode wijn en tomatensaus, geserveerd met pasta.                  € 32 .50        
   83. Filetto al Tartufo e gorgonzola - Gegrilde ossenhaas overgoten met een huisgemaakte s sau  met 

zwarte truffel & gorgonzola-roomsaus.             € 62 ,50 

Dolci 

89. Tiramisù ai frutti di bosco - Huisgemaakte iramisu   van crème een met bereid t             € 8,50 

 
90. Panna cotta all'arancia e cioccolato - Room pudding bereid met sinaasappels overgoten tme  

 chocoladesaus   
         € 8,50 

mascarpone  bosvruchten. en 


