Mio Sogno – mijn droom – heeft in 2020 haar
deuren geopend. Op de Brink in Deventer. Het concept
van het restaurant heeft een eigenwijs karakter. Waarom?
Als je uiteten gaat, wil je verrast worden. Door nieuwe combinaties.
Daarom zijn we voor jou graag eigenwijs. En daarom combineren
we de traditionele Italiaanse keuken met spannende gerechten
uit andere landen. Italiaans met een knipoog dus.
Italië staat bekend om een goed bord pasta, heerlijk glas wijn,
zuivere gerechten en veel gezelligheid voor een eerlijke prijs.
Gezelligheid heb je hier niet alleen door de heerlijk glas
wijn, maar zeker ook door onze fijne, huiselijke sfeer.
En dat ook nog eens in een monumentaal pand op een
van de mooiste pleinen van Nederland: De Brink in Deventer.

DINER
VOORGERECHTEN
BURRATA (11.5)
Burrata geserveerd met vleestomaat,
pompoen zoetzuur en artisjok
Optie: Prosciutto (+ 1.0)

Verdicchio,
Garafoli (5.50)

VEGAN OPTIE
BARBABIETOLA (9.75)
Bietentartaar met balsamico crème,
komkommer en gorgonzola crumble

Vermentino,
Contini (6.75)

VEGAN TIP
BRUSCHETTA (3.5 P.S.)
Bruschetta met tomatensalsa

Grüner Veltliner,
Bayer (5.75)

SALMONE (12.5)
Gerookte zalm met rucula, artisjok,
sinaasappel en kappertje

Vermentino,
Contini (6.75)

ARAGOSTA (9.75)
Kreeftensoep met garnaal
en basilicumolie

Chardonnay,
Bellevaux (6.00)

CHEF’S TIP
GAMBERETTI DI SOGNO (11.5)
Garnalen met romeinse sla, pistache,
pompoen, lente-ui en dillemayo

Vermentino,
Contini (6.75)

CARPACCIO (13.0)
Dungesneden rundvlees met pistache,
pijnboom, truffelolie, kaas vlokken en
rucola

Il Disperato,
Buglioni (7.50)

POLLO TONATO (12.0)
Gerookte kip met tonijnmayo, kappertje,
olijf, zongedroogde tomaat en lente-ui

Vermentino,
Contini (6.75)

Optie: Broodje bij voorgerecht (2.0)
Bij meer dan 4 personen, maximaal 4 verschillende
gerechten per tafel. 1 rekening per tafel.

MIO SOGNO A CASA
Geniet thuis verder in Italiaanse sferen.
Verwen jezelf of iemand anders met onze cannoli’s,
huisgemaakte limoncello of Fontemorsi wijn.
Bekijk ons gehele assortiment op onze webshop.
webshop.restaurantmiosogno.nl

HOOFDGERECHTEN
CHEF’S TIP
SPAGHETTI VEGETARIANI (19.5)
Spaghetti aglio è olio met groene asperge,
zongedroogde tomaat, Pecorino Romano
kaas en rode peper
Optie: diamanthaas of scampi’s (+4.0)

Grüner
Veltliner,
Bayer (5.75)

VEGAN OPTIE
GNOCCHI (19.5)
Lauwwarme gnocchi met Italiaanse
boerenkool, tomatensalsa, burrata
en basilicumolie

Vermentino,
Contini (6.75)

SPAGHETTI FRUTI DI MARE (23.5)
Spaghetti frutti di mare met
zeekraal en lente ui

Vermentino,
Contini (6.75)

LASAGNE (22.5)
Lasagne met gerookte zalm, artisjok,
pistache en basilicumsaus

Chardonnay,
Bellevaux (6.00

CHEF’S TIP
SPAGHETTI ALLA BISTECCA (23.5)
Spaghetti met basilicumsaus, diamanthaas,
rucola, rode ui zoetzuur en pijnboompit
(Garingsadvies: medium-rare)

Barbera d’Asti,
Il Fallchetto (7.50)

SPAGHETTI AL RAGU (23.0)
Spaghetti al ragu van varkensprocureur,
groene asperge, Pecorino Romano kaas
en lente ui

Negroamaro
Riserva “Nerio”,
Puglia (7.25)

RAVIOLI VEGETARIANI (22.5)
Wisselende huisgemaakte ravioli.
Informeer welke combinatie we
voor je hebben gemaakt.

Wisselende
bijpassende wijn.

RAVIOLI (22.5)
Wisselende huisgemaakte ravioli.
Informeer welke combinatie we
voor je hebben gemaakt.

Wisselende
bijpassende wijn.

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

MIO SOGNO SPECIAL DAYS
WOENSDAG|DONDERDAG|VRIJDAG|ZATERDAG
MIO VINO - WINEBAR
Kom genieten van je glas wijn onder Italiaanse sferen.
Naast onze uitgebreide wijnkaart hebben we
iedere week een open wijn.

ZONDAG
APERITIVO tussen 14.00 en 18.00
Aperol óf Limoncello Spritz, twee glazen wijn
naar keuze en diverse snacks voor maar € 25,00 p.p.*.
*Te bestellen vanaf 2 personen.

LE DODICI (27.5)
Lunchplank voor twee personen met
een kopje soep en diverse sandwiches.

DESSERT
GUESTS FAVORITE
CHEESECAKE AL TIRAMISÙ (8.5)
Tiramisu op eigentijdse
wijze met lemon curd

CANOLI (2.75 P.S.)

PANNA COTTA (8.5)

Diverse smaken en
per stuk te bestellen

Cappuccino panna cotta
met speculaas

TIRAMISU VIJG (9.50)

AFFOGATO (8.0)

Tiramisu mousse met
speculaas en vijg

Traditioneel Italiaans
koffiedessert met een twist

LIMONCELLO TARTUFO (9.0)
Limoncello tartufo met
chocolade crumble

FORMAGGI (10.0)
Kaasplankje met
bijpassend garnituur

GELATO (7.0)

FRIANDISE (7.0)

Twee bollen ijs naar
keuze met slagroom

Diverse friandises met een kop
koffie, thee of cappuccino

VOOR BIJ HET DESSERT
Moscato d’Asti,
Il Fallchetto (5.25)

Ruby Port (5.25)

Sarpa di Poli
Grappa (5.75)

Tawny Port (5.5)

I SOGNO
LIMONCELLO D
limoncello (4.95)
Huisgemaakte
Voor thuis:
l (7.95)
Flesje van 100m
.95)
Flesje 200 ml (12
)
95
0,
(2
Fles 500 ml

