DINER
Het diner wordt geserveerd vanaf 17.00 uur

ANTIPASTI
BURRATA (10.5)
Burrata geserveerd met tomaat,
wasabi sesam en komkommer zoetzuur
Optie: Prosciutto (+ 1.0)

Verdicchio,
Garafoli (5.25)

BARBABIETOLA (9.5)
Rode bietencarpaccio met balsamico
crème,
sesamzaad en lente-ui

Grüner Veltliner,
Bayer (5.25)

GAMBERETTI DI SOGNO (10.5)
Garnalen met romeinse sla, pistache,
komkommer,
lente-ui en dillemayo

Vermentino,
Contini (6.50)

ARAGOSTA (9.5)
Kreeftensoep met garnaal
en basilicumolie

Chardonnay,
Bellevaux (5.50)

CARPACCIO (11.5)
Dungesneden rundvlees met pistache,
pijnboom, truffelolie, kaas vlokken en rucola

Il Disperato,
Buglioni (7.25)

VITELLO (10.5)
Kalfstartaar met tonijnmayonaise, kwartelei,
gefrituurd kappertje en Amsterdamse ui

Vermentino,
Contini (6.50)

Optie: Broodje bij voorgerecht (0.85)
Bij meer dan 4 personen, maximaal 4 verschillende
gerechten per tafel. 1 rekening per tafel.

PIATTO PRINCIPALE
SPAGHETTI VEGETARIANI (16.5)
Spaghetti aglio è olio met groene asperge,
zongedroogde tomaat, Pecorino Romano
kaas
en rode peper

Grüner Veltliner,
Bayer (5.25)

GNOCCHI AGLI SPINACI (17.5)
Lauwwarme gnocchi met verse spinazie,
tomatensalsa, burrata en basilicumolie

Vermentino,
Contini (6.50)

FUSILLI CON GAMBERI (18.5)
Fusilli met garnalen, basilicumsaus,
kappertjes, pijnboompit en rucola

Il Disperato,
Buglioni (7.25)

TAGLIATELLE ALLE SARDE (18.5)
Tagliatelle met beurre blanc saus,
lente-ui en sardines

Chardonnay,
Bellevaux (5.50)

SPAGHETTI ALLA BISTECCA (20.5)
Spaghetti met basilicumsaus, diamanthaas,
rucola, rode ui zoetzuur en pijnboompit

Barbera d’Asti,
Fallchetto (7.0)

TAGLIATELLE AL LARDO (19.5)
Tagliatelle met pepersaus, buikspek,
pistache, groene asperge en rucola

Ripasso,
Spada (7.25)

Bij meer dan 4 personen, maximaal 4 verschillende
gerechten per tafel. 1 rekening per tafel.

DESSERT
CHEESECAKE AL TIRAMISÙ (8.0)
Tiramisu op eigentijdse wijze
geserveerd met lemon curd

Moscato d’Asti,
Falchetto (5.25)

PANNA COTTA (8.5)
Yoghurt-citroen panna cotta met framboos
en yoghurt/bessen ijs

LA DOLCE VITA (8.0)

Moscato d’Asti,
Falchetto (5.25)

FORMAGGI (9.5)

Vanille-ijs met pistache saus
en merengue

AFFOGATO (7.5)

Kaasplankje met
bijpassend garnituur

FRIANDISE (6.5)

Traditioneel Italiaans
koffiedessert met een twist

Diverse friandises met een
kop koffie, thee of cappuccino

GELATO (6.5)
Twee bollen ijs naar keuze
met slagroom

DIGESTIVO
Ruby
Port (5.25)

Tawny
Port (5.5)

Sarpa di Poli
Grappa (5.75)

I SOGNO
LIMONCELLO D
limoncello (4.75)
Huisgemaakte
Voor thuis:
l (7.50)
Flesje van 100m
.50)
Flesje 200 ml (12

