OSTRICH
verse oesters

3,00 st

CROSTINI 🌿
diverse Italiaans belegde crostini

12,50

PROSCIUTTO & MOZZARELLA
diverse soorten Italiaanse ham en buffel mozzarella

16,00

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

14,50

CARPACCIO MOLITERNO
rundercarpaccio met truffelolie en Pecorino Moliterno al Tartufo

16,00
eendenlever + 4,00

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

15,50

CARPACCIO CHIMMICHURRI
runder carpaccio met een pesto van koriander, peterselie en mint

14,50

TRICOLORE 🌿
buffel mozzarella, tomaat, avocado, basilicum

14,50

TARTARE DI VITELLO TONNATO
tartaar van kalfsoester met tonijnmayonaise en kappertjes

15,00

TROTA AFFUMICATA
forelfilet uit eigen rookoven, gepofte gele biet, aardappel, mierikwortel crème

15,00

INSALATA DI VERDURE E FORMAGGIO CAPRA 🌿
salade van diverse groenten, rozijnen en geitenkaas

13,50

RAVIOLI D`ANATRA
ravioli van eend en zwarte truffel, geserveerd met boter en eendenleverkrullen

16,00

ZUPPA DI PEPERONE AFFUMICATO 🌿
soep van gerookte paprika met mascarpone

8,50

CACCIUCCO ALLA LIVORNESE
de befaamde vissoep uit Livorno, Toscane

13,50

IL PESCATO
wisselend visgerecht

24,50

PASTA DI MARE
visschotel voor 2 personen met spaghetti, knoflook, witte wijn, rode peper en peterselie

28,00 p.p.

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

23,50

RISOTTTO AI FRUTTI DI MARE
risotto met saffraan, schaal- en schelpdieren

25,50

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

22,00

RISOTTO FUNGHI E MOLITERNO 🌿
risotto met bospaddestoelen en Pecorino Moliterno al Tartufo

22,50

FREGOLO, LENTICCHIE ROSSO E VERDURE 🌿
fregola sarda, rode linzen, tomaat, groenten en amandelen

21,50

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

20,00

STINCO DI AGNELLO & PASTA FUNGHI
in rode wijn gestoofde lamsschenkel en een tagliatelle pasta met paddestoelen

25,50

FILETTO DI MANZO ALL’ AGLIO E OLIO
gegrilde ossenhaas met een spaghetti met knoflook, olijfolie, rode peper en peterselie

28,00

(keuze - gorgonzolasaus)

VITELLO CON TARTUFO NERO
gegrilde kalfslonghaas op een pappardelle pasta met truffelsaus

24,00

DOLCE
FORMAGGIO
Italiaanse kazen

12,50

TIRAMISÙ
tiramisu

8,50

ZUCCOTTO DI CARAMELLO E VANIGLIA
taart van karamel en vanille-ijs uit Florence

9,00

PANNA COTTA AL CIOCCOLATO BIANCO & APEROL SPRITZ
panna cotta van witte chocolade met aperol spritz sorbetijs

9,00

SGROPPINO
citroenijs, prosecco, limoncello

8,50

SEMIFREDDO AL TORRONCINO
ijstaartje van noga met amarena kersen

8,50

Geopend vanaf 17.00 uur
maandag & dinsdag gesloten

T:038 711 3325

ILCARPACCIO.NL

