Dinerkaart

Van 16.30 uur tot 21.00 uur

insalata

Appetizers
focaccia

5,50

Al salmone

6,50

Gerookte zalm, zongedroogde tomaat, pestodressing,
gemarineerde olijven, gefrituurde uienringen, kappertjes en
knoflookbrood

Luchtig Italiaans brood met tapenade en kruidenboter

pesto/knoflook brood
Luchtig brood met smikkelsaus en meegebakken
pesto-knoflook

8,50

beach nacho’s
Met sweet chili saus, cheddar, tomatensalsa, guacamole en
crème fraîche

12,50

12,50

14,50

Grote gepelde en gemarineerde gegrilde gamba’s met limoen
en knoflooksaus

pesce / carne / vegatarino
19,50

In limoncello gemarineerde en op houtskool gegrilde zalmfilet
afgelakt met limoncello

23,50

Grote gepelde, gemarineerde en gegrilde gamba’s met grill
groenten en eigen jus

saltimbocca

21,50

Biologische kalfsbiefstuk met Parmaham, salie en witte
wijnsaus

Entrecote

24,50

28 dagen dry aged met grill groenten en Italiaanse boter

Truffel risotto
Risotto met bospaddestoelen, groene kruiden, truffel,
gepocheerd ei, cress en een Parmezaankaantje

11,50

carbonara

18,50

12,50

Pancetta spek, knoflook, eigeel, room en zwarte peper

Cannelloni
6,50

Lichtpittige tomatensoep gevuld met rundvlees en groenten

Gamberi alla griglia

15,50

Zalm, ui, knoflook en pestoroomsaus

Langzaam gegaard rundergehakt met tomatensaus

Zuppa della casa

Limoncello zalm

Verse pasta penne / pappardelle

Bolognese

Buffelmozzarella met pomodori tomaat, basilicum, jonge
olijfolie en 15 jaar oude balsamico

gamberi

Pasta

Al salmone
12,50

Dungesneden ossenhaas, pesto, pijnboompitten,
zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas en Parmezaanse
mayonaise

Caprese

14,95

Zachte geitenkaas, gemarineerde olijven, zongedroogde
tomaat, pecannoten, honingdressing en knoflookbrood
Gebakken pancetta + 1,50

Huisgerookte zalm met komkommersalade, crème fraîche
en rucola

carpaccio

14,95

Dungesneden ossenhaas, zongedroogde tomaat,
pestodressing, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en
knoflookbrood

alberto’s

antipasto
Salmone affumicato

Carpaccio

14,95

16,50

Deegrollen gevuld met gehakt, mortadella, knoflook, spinazie,
Provelone picante en Parmezaanse kaas

al mundo
spareribs

17,50

Huisgemaakte ribs +/- 700 gram afgelakt met BBQ saus en
geserveerd met salade en verse friet

Kipsaté

14,50

Spies van gemarineerde kipfilet met satésaus, gefruite uitjes,
atjar, cassave chips en verse friet

Ossenhaassaté

19,50

Gemarineerde ossenhaaspuntjes met saté- en pittige
knoflooksaus, gefruite uitjes, atjar, cassave chips en verse
friet

Vega burger

14,50

Vega burger, tomatensalsa, gefrituurde uienringen, cheddar
kaas, rauwkostsalade en verse friet

Beach burger

15,50

Rundvlees burger, tomatenrelish, spek, cheddar, gebakken ui,
rauwkostsalade en verse friet

Italian burger

15,50

Rundvlees burger, bruschetta, buffelmozzarella,
truffelmayonaise, rauwkostsalade en verse friet

dolce
Tiramisu

7,50

Mascarponetaart met lange vingers, espresso, amaretto en
cacao

Frutta fresca

7,50

Verse fruitsalade met limoensorbet

Gelato alberto

7,50

Vanille roomijs, crunch van cantuccini koekjes, pure
chocolade en slagroom

Caramello coupe
Witte chocolade roomijs met karamelsaus, fudge en slagroom

7,50

