
DOLCE
 

ILCARPACCIO.NL

Geopend vanaf 17.00 uur
maandag & dinsdag gesloten

T:038 711 3325

OSTRICH       3,00 st 
verse oesters 

APERITIVO 15,00 
diverse Italiaanse aperitivo hapjes

CARPACCIO ALLA CIPRIANI     14,50 
de originele rundercarpaccio met een mayonaise van worchester en citroen 

CARPACCIO MOLITERNO     16,00 
rundercarpaccio met truffelolie en Pecorino Moliterno al Tartufo  

CARPACCIO REGGIANO 15,50 
runder carpaccio met balsamico, olijfolie, tomaat, Parmezaan, pijnboompitten en rucola

CARPACCIO GORGONZOLA 15,50 
runder carpaccio met gorgonzola, balsamico, walnoot en rucola

BURRATA 🌿 14,50 
romige mozzarella uit Puglia, geserveerd met tomaatjes uit de oven en basilicum

TARTARE DI VITELLO TONNATO     15,00      
tartaar van kalfsoester met tonijnmayonaise en kappertjes

INSALATA DI MERLUZZO AFFUMICATA VERDE 14,50 
salade van gerookte kabeljauw, aardappel, venkel, rucola en pistache 
met een groene kruiden dressing 

TARTARE DI POMODORO, MELANZANA E PARMIGIANO       🌿 13,50 
tartaar van tomaat, aubergine en balsamico met Parmezaan crisps

RAVIOLI D`ANATRA    16,00 
ravioli van eend, zwarte truffel en eendenlever met gesmolten boter

VELLUTATA DI PASTINACA, GORGONZOLA E PERA  🌿  9,50 
romige soep van pastinaak met gorgonzola en peer

CACCIUCCO ALLA LIVORNESE   13,50 
de befaamde vissoep uit Livorno, Toscane

IL PESCATO   24,50 
wisselend visgerecht

SPAGHETTI ALLA VONGOLE 23,50 
vongole, spaghetti, knoflook, wittewijn, rode peper en peterselie

RISOTTO CON BARBABIETOLA GIALLA, ZAFFERANO E BURRATA 🌿 24,50 
risotto met gepofte gele biet, saffraan en burrata

POLLO, GAMBERETTI E LIMONE    22,50 
penne met kippendijen en garnalen in een saus van citroen, parmezaan en kappertjes

GUANCIA DE MAIALE BRASATA CON RISOTO AI FUNGHI   25,50 
in rodewijn gestoofde zwijnswangen met een risotto van bospaddestoelen

PAPPARDELLE AL FORNO  🌿    23,50 
pappardelle pasta uit de oven met oesterzwammen, spinazie, tomatensaus en taleggio

AGLIO E OLIO, VERDURE, PANGRATTATO    🌿 21,00 
spaghetti met knoflook, olijfolie, rode peper en peterselie, gebakken broodkuim,
gegrilde groenten (keuze - gorgonzolasaus) 

PICANHA DI VITELLO  25,50 
rosé gegaard kalfsvlees met een tomatenjus, spaghetti met boter en oregano

FILETTO DI MANZO ALL’ AGLIO E OLIO 200 gr  32,50 
gegrilde ossenhaas met een spaghetti met knoflook, olijfolie, rode peper en peterselie 
(keuze - gorgonzolasaus) 

FILETTO DI MANZO CON TARTUFO NERO 200 gr   33,50 
gegrilde ossenhaas op een pappardelle pasta met truffelsaus

FORMAGGIO     12,50 
Italiaanse kazen

TIRAMISÙ   8,50 
tiramisu  

ZUCCOTTO DI CARAMELLO 9,00 
ijstaart van toffee en caramel uit Florence

PANNA COTTA AL PERA E GELATO ALLA NOCCIOLA 9,00       
panna cotta met peer en ijs van hazelnoten

SGROPPINO 8,50 
citroenijs, prosecco, limoncello

SEMIFREDDO AL TORRONCINO 8,50 
ijstaartje van noga met amarena kersen
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