
GAMBERONI ALLA DIAVOLA 
Gebakken gamba's met rode peper, knoflook 
en sjalot afgeblust met brandy en opgehemeld 
met verse room. De gamba's (5 stuks) worden 
geserveerd met ciabatta.

CARPACCIO DI MANZO
Vers gesneden carpaccio van het Limousin rund, 
geserveerd met een tru�elcrème, voorzien van 
pijnboompitten, parmezaankrullen en rucola.

FINOCCHIO PORTOBELLO RIPIENA 
Portobello met een zachte 
tomaten-venkelvulling afgetopt met Taleggio, 
uit de oven.

Antipasti/ Voorgerecht

CREMA DI POMODORO
Fluweelzachte tomatensoep van zoete tomaten 
met knoflook, sjalot en groene pesto. De soep 
wordt verrijkt met room.

VELLUTATA DI ZUCCHINE
Romige soep van courgette, knolselderij met 
tru�el.

Zuppe/ Soepen

STUFATO DI CACCIAGIONE IN SALMI
Zacht gegaarde wildstoofpot van wildzwijn met 
een puree van knolselderij.

POLLO ALLA PARMIGIANA
Kippendijen gepaneerd in een korst van 
Parmezaanse kaas in tomatensaus, afgetopt 
met bu�elmozzarella uit de oven.

MELANZANE ALLA PARMIGIANA
Een taartje van gegrilde aubergine, tomaat, 
bu�elmozzarella, groene pesto en 
parmezaanse kaas.

GUAZZETTO DI PESCE IN CARTOCCIO
Vispannetje uit de oven met kabeljauw, 
langzaam gegaard in een tomaten-venkelsaus 
gegratineerd met Parmezaanse kaas, afgetopt 
met een black tiger garnaal.

Gerechten worden geserveerd met seizoensgroente 
en kruidige roseval aardappelen uit de oven.

BIJ DE BORREL HEERLIJKE 
ANTIPASTI MISTI?
Proeverij van Italiaanse vleeswaren, 
brood, tomatentapenade, kaas en olijven 
7 pp. (vanaf 2 pers.).

Secondi Piatti di/ 
Hoofdgerechten

TIRAMISU
Lange vingers gedoopt in sterke ko�e met 
Amaretto en Frangelico in laagjes met 
mascarpone verrijkt met schaafsel van pure 
chocolade.

TORTA ESOTICA AL MASCARPONE
Smeuïge cheesecake van mascarpone 
mango-passievruchtencoulis, yoghurt en room 
met een bodem van kruidige koek. 

Dolci/ Dessert
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In een paar makkelijke stappen zet je het 
lekkerste Italiaanse kerstmenu op tafel.

Kies de gerechten per gang.
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