
12:00 uur - 15:00 uur

[ Plat geroosterd brood uit Emilia Romagna ]

Provolone kaas, trostomaatjes en rucola (V) 5.75

Mozzarella en San Daniele ham  8

Focaccia met drie gepocheerde eitjes, 
paddenstoelen, rucola , truffelsaus (V) 8.25 
+ beenham                                                  10.25 

Focaccia geserveerd met drie dips 
tapenade, yoghurtsaus en pesto Genovese (V) 8

[ Sneden van desembrood met salade garnituur ]

Buffelmozzarella, tomaat en pesto 
Genovese (V)    9

Geitenkaas, lauwwarme paddenstoelen, 
stroop van Aceto Balsamico (V)  9

Makreel, komkommer, kappertjes, olijven, 
zongedroogde tomaat, dilledressing (L) 9

San Daniele ham met vijgenmarmelade (L) 12

Gemarineerde kip, zongedroogde tomaat, 
groente- tapenade, gekookt ei (L)  9

Rundercarpaccio, truffeldressing, 
Parmezaanse kaas   12

Beenham, mosterd-tijmdressing (L)  8

Manzo, dunne reepjes diamanthaas gebakken in 
olijfolie met gamba’s, knoflook en paddenstoelen, 
stroop van Aceto Balsamico, 
geroosterde pitten (L)   14 
 

[ Soep geserveerd met desembrood ]

Tomatensoep met mascarpone en basilicum (V) 
of met glutenvrije cracker (G)  7

Pompoensoep met salie en appel (V) (L) (VEGAN)
 of met glutenvrije cracker (G)   7

Groentelasagne (V)   10
 
Pasta van de dag      9
kan op aanvraag glutenarm/lactosevrij/vegetarisch
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