
Antipasti
Voorgerechten

Panne Fatto in Casa      € 3,50
Huisgemaakt brood 
geserveerd met pikante kruidenboter of pesto
 
Olive condite       € 3,50
Knoflook olijven 

Focaccia       € 5,50
Met Parmaham en olijven

Vari Antipasti
Diverse voorgerechten
      
Een selectie van diverse voorgerechten van de a la carte menukaart. 
Zowel vlees-, vis- en vegatarische gerechten. 

Secondi piatti
Hoofdgerechten

Risotto al tartufo (vegetarisch)     € 12,50
Truffel met bospaddestoelen, rucola en Parmezaanse kaas

Risotto alla pescatora      € 12,50
Schaal- en schelpdieren met gebakken gamba’s, rucola 
en Parmezaanse kaas

Tagliata        € 22,50
Gegrilde flank-steak met rucola, Parmezaanse kaas en citroen

Pizza 
Verschillende pizza’s       € 12,50

* Bij dit gerecht wordt roseval aardappels, frites of pikante knoflook pasta geserveerd

Dolci
Dessert

Grand Dessert           € 7,50
Proeverij van diverse Italiaanse desserts     

Proeverij il Mercato



Antipasti
Voorgerechten

Panne Fatto in Casa      € 3,50
Huisgemaakt brood 
geserveerd met pikante kruidenboter of pesto
 
Olive condite       € 3,50
Knoflook olijven 
 
Focaccia       € 5,50
Met Parmaham en olijven

Antipasti
Voorgerechten

Calamaretti fritti      € 10,00
Gefrituurde inktvis met remouladesaus en citroen
 
Gamberoni di lusso      € 12,00
Gepelde gamba s in olijfolie, knoflook en rode peper   
 
Vitello tonnato       € 11,50
Rose gebraden kalfsfricandeau, kappertjes en tonijncrème
 
Antipasti Mista       € 14,50
Vier soorten vleeswaren met olijven, Parmezaanse kaas 
en crème van balsamico

Secondi piatti
Hoofdgerechten

Penne con Gamberi all’Aglio     € 18,50
Gepelde gamba’s met romige knoflooksaus, rode peper, rucola 
en Parmezaanse kaas
 
Salmone alla Griglia*      € 19,50
Gegrilde zalm gegratineerd met mozzarella en pesto
 
Tagliatelle con Filetto e Tartufo     € 18,50
Gebakken ossenhaas met truffelsaus, rucola en Parmezaanse kaas
 
Tagliata*       € 22,50
Gegrilde flank-steak met rucola, Parmezaanse kaas en citroen
 
* Bij deze gerechten worden roseval aardappels, frites of pikante knoflook pasta geserveerd

 Dolci
Dessert

Mille foglie        € 6,50
Bladerdeeg met crème van witte chocolade en stracciatella ijs 

Tiramisu       € 6,00
Klassiek dessert van mascarpone, slagroom, lange vingers, koffie en cacao 

Limoncello Cheesecake      € 6,50
Citroen cheesecake met bosvruchtensaus

il Mercato keuzemenu 


