ITALIAN CUISINE

BY NIGHT

ANTIPASTI
ANTIPASTI MISTO 13 P.P.
Mix van verschillende Italiaanse koude voorgerechten,
om in de stemming te komen:
Cerignola olijven met citroen en rozemarijn, marcona amandelen
Witlofbootjes met vadouvan-mayonaise, pangrattato
en pittige kaas van soya
Ceviche van oesterzwam, farinata de ceci met
gecarameliseerde uien (kikkererwtenpannenkoek)
Pâté van paddenstoelen, tofu en walnoot
Warm broodje met boter en pesto
Gemarineerde groenten
WARM MAISBROODJE 7
Met roze peper - boter en pesto
ARANCINI 10
Gefrituurde risottoballen gevuld met mozzarella
en groene kruiden, tomatensaus
CALAMARI FRITTI 10
Gefrituurde eryngii en enokii paddenstoelen met citroen en aioli

PASTA
NAPOLITANA 16
Tomatensaus, kappertjes, kappertjesblad, olijven, chili, misoboter
CACIO E PEPE 16
Romige kaassaus, zwarte peper, roze peper, bieslook,
parmezaan van soya
NORMA 16
Tomatensaus, aubergine, basilicum, ricotta
BROCOLETTI E SALSICCE 17
Broccoli, saucijs, kikkererwten, rozemarijn, chili, witte wijn - boter saus
PESTO GENOVESE 16
Pesto, aardappel, sperziebonen, witte bonen, gepofte cherrytomaat
GNOCCHI CON FUNGHI 17
Aardappelgnocchi, oesterzwam, shii-take, doperwt,
zongedroogde tomaat witte-wijn boter saus, dragon

*Al onze pasta’s zijn huisgemaakt.

BIJGERECHTEN
SPITSKOOL 6
Geroosterd, met vadouvan-mayonaise, pijnboompitten en granaatappel
BOSPEEN&CECI 6
Geroosterd, met kikkererwten, hangop van soya-yoghurt,
rozemarijn maple syrup, chili en hazelnoot
SIFRA’S SALAD 6
Watermeloen, taggiatische olijf, gekonfijte chili, basilicum, feta
POLENTAFRIET 5
Truffelmayonaise
SCALLOPINI 8
Schnitzel van tempeh, sherry - boter saus, kappertjes
SALSICCE&LINZEN 8
Saucijs met gestoofde linzen, tomaat, oregano en peterselie

DESSERTS
PANNA COTTA 9
Informeer bij ons personeel naar de smaak van de dag
TIRAMISU 9
Amandelcake, mascarpone, amaretto, cacao
AFFOGATO 7
Huisgemaakt vanille-ijs, espresso
SCROPPINO 9
Citroensorbet, prosecco, vodka, limoncello

* Daily specials zie krijtbord of informeer bij ons personeel
* Wijn/bier pairings vraag naar onze sommelier
* Allergieën? Laat het ons weten

BLACK GOLD COFFEE
Espresso 			2.5
Double espresso 		
3.2
Americano 			2.6
Iced americano 		
3.7
Black tonic 			
4.5
(Espresso, tonic, citroen/sinaasappel)
Iced latte 			
3.8
Cappuccino 			2.8
Cortado 			2.5
Flat white 			
3.5
Caffe latte 			
2.9
Matcha latte 			
4
Golden milk 			
4
Shot espresso 			
2
For the extra mile

WHITE GOLD TEA
Verse thee
		
Stel je eigen verse thee samen

Extra ingrediënt

Gember, Munt, Sinaasappel,
Citroen, Steranijs, Kaneel

Gedroogde thee 		

3
0.25
2.6

Biologische thee van Simon levélt

(informeer bij de bediening
naar de smaken)

Ice Tea 				3.8
Siropen 			3.5
Kombucha 			4.5
Orange juice 		
4/4.8
Small/Large
Small/Large

2.5/5

Small/Large

San Pellegrino frizzante

2.5/5

Small/Large

San Pellegrino tonic 		
San Pellegrino limonata
San Pellegrino arancia rossa
Wostok peer rozemarijn
Wostok sinaasappel vanille
Wostok dadel granaatappel
Classic coca cola		
Fentimans Gingerbeer 		
Fentimans Roselemonade
Appelaere appelsap 		
Appelaere perensap 		
Big Tom spicy tomatensap

5/7

2.8
2.8
2.8
3.8
3.8
3.8
2.7
3.8
3.8
2.6
2.6
4.5

PILS
Peroni 				3.5
Peroni 0.0			3
SPECIAAL BIER
Oersoep Hopfather 		

5

Oersoep Gold Rush 		

5.5

Oersoep Dodgeball 0.0 		

5

La Chouffe 			

4.5

IPA met een fruitige hopexplosie en
aroma’s van tropisch fruit

HUISGEMAAKT

Verse slow juice sap		

COLD DRINKS
Aqua Pana still		

Grisette met een pittige profiel,
een mix van brett en een vleugje citrus

Bevat een rijke blend aan hoppen die
zorgen voor een krachtig smaakpalet van
citrustonen
Aangenaam fruitig blond bier met
een lichte hopsmaak

WILDE BIEREN
Oersoep Lemon Lagoon 7

Gose met de rokerigheid van gerookte citroenen, In combinatie met de friszure smaak van
de citroenen die zorgen voor een verrassende frisheid.

Oersoep Kriek James 7

Vol fruitige en fijn zure kriek uit 2018, bestaat uit zes verschillende bieren. De blend is
weggelegd op zure kersen en heeft een diep aroma van rood fruit en tonen van amandelen.

Nevel Rust (37,5l) 13

13 maanden hout gerijpt blond bier met Saaz dryhop. De sappige aroma’s van zoete
mandarijn en frisse watermunt creëren een mooie balans.

Nevel Meander (37.5cl) 13

16 maanden hout gerijpt friszuur blond bier. Met een zachte, zilte smaak van rabarber en
rood fruit van het zwarte bessenblad. Een wijnachtig, elegant bier.

Oersoep Wild at Heart (75cl) 25

Flanders Red Ale, een krachtig bier met aroma’s van rozijnen, rood fruit, karamel en hout.

COCKTAILS
Cucumber Martini 7.5
Martini bianco, huisgemaakte suikersiroop, komkommer, munt

Vodka Raspberry blush 9
Vodka, cointreau, frambozensiroop, jus d’orange, limoen

Lemon Elderflower fizz 9
Gin, prosecco, huisgemaakte vlierbloesem siroop, citroen sorbetijs

Old Fashioned 8.5
Bourbon, huisgemaakte suikersiroop, angostura bitter, sinaasappel

Hemmingway Daiquiri 8.5
Bruine rum, huisgemaakte rabarbersiroop, grapefruitsap, limoen

Classic G&T 8

Gin, tonic, komkommer ice cube, limoen
* Alle cocktails zijn ook alcoholvrij verkrijgbaar.

ROSE
Cielo blush – Pinot Grigio (I) 4.50 / 22

Droog – fris – lichte kruiden – jong, rood fruit

WIT
Osteria - Pinot Grigio (I) 4.50 / 22

Frisse zuren – zacht bitter – groene tonen

Stefan Winter - Weissburgunder (D) 5 / 23
Friskruidig – sappig – peer – zacht fruit

Reichsrat Von Buhl – Riesling (D) 6 / 26
Sappig – droog – frisse zuren – fruit – toast

Castelo de Medina - Verdejo (S) 7 / 30
Vol – nieuw eiken - steenfruit – rijp exotisch

Panizzi – Vernaccia (I) 7.5 / 35
Droog – bloemig – anijs - amandel

BUBBEL
Colli Trevigiani Prosecco (I) 5 / 25
Friskruidig – appel - citrus

De Pró Cava – Xarel-lo, Macabeo (S) - / 15
Je eigen flesje – milde bubbel – fris, geel fruit

ROOD
l’Auratae - Nero d’Avola (Si) 4.5 / 22
Zonnig – zacht kruidig – droppig

Bodegas Piqueras Almansa old vines - Garnacha (S) 5 / 23
Pittig – vol – bramen – koffie – nieuw eiken

Domaine Coudoulet - Pinot Noir (F) 6 / 26
Elegant – kruidig – veel fruit – zachte tannines

Collefrisio Montepulciano d’Abbruzo (I) 7.5 / 35
Krachtig – jammig fruit – rijpe tonen – milde afdronk

Marcel Lapierre Morgon - Gamay (F) - / 55
Ongefilterd – rijp, rood fruit – frisse tannines – sexy

Ons assortiment natuurwijnen wisselt regelmatig. Onze actuele parels staan op
het krijtbord of vraag een van onze medewerkers. Natuurwijn wordt gemaakt van
handgeplukte, biologische druiven en geproduceerd zonder kunstmatige ingrepen,
toevoegingen, filtering of klaring.

