
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom!  

Wij geloven in de kracht van eenvoud. Fantastisch koken zonder kunstmatige trucs en 
hulpmiddelen. Met goede, eerlijke ingrediënten en veel verse groenten en kruiden tovert 
onze chef een feest van smaken op je bord. We werken zoveel mogelijk met biologische 

en lokale leveranciers die een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van ons restaurant. 
Een vleugje Italië, een flinke dosis ambacht en vooral veel liefde; dat proef je. 

We willen je een plek bieden om even tot rust te komen aan de haven. In de 
comfortabele stoelen is het heerlijk lunchen, high tea’en of borrelen. In de avond kun je 
terecht voor een uitstekende pasta, maar ook voor een uitgebreid vier gangen diner. 

Misschien wil je daarna wel afsluiten met een zachte grappa in de bank die uitkijkt over 
de haven? 

Fijn dat je er bent! 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 
 

Heb je een allergie? We houden er graag rekening mee, laat het ons weten! 
Start met een vleugje Italië en vraag naar een broodje vooraf met pesto, olijfolie en zeezout (5,50)  

 
VOORGERECHTEN 

Carpaccio   9,75 
porchetta, pompoen, rode biet, grana padano 

WIJNTIP: Chianti Classico – Spigallo  5,50  
 

Vistrio   11,50 
paling, zalm, makreel, veldsla, brood  

WIJNTIP: Chardonnay – Lama  6,50 
 

Torre barbabietola   9,25 
gele biet, geitenkaas, olijven, tomatenpesto 

WIJNTIP: Montepulciano d’Abruzzo - Rubiolo  5,50 
 

Soep van de dag   6,50 
 

Plateau Pesto (2 personen)  22,50 
selectie van Mediterraanse kazen en vleeswaren, olijven, dips 

 
 

TUSSENGERECHTEN 
Blue gnocchi 9,-  (als hoofdgerecht 14,-) 

queso azul, room, basilicum, calabrese (kan vega)  
WIJNTIP:  Sangiovese rosé  5,25 

 

Pappardelle gamberetto 10,50  (als hoofdgerecht 16,75) 
diavoluni ,salsa tomato, garnalen, peterselie 

WIJNTIP: Verdicchio - Pignocco  5,75 
 

Risotto Porcini 9,75  (als hoofdgerecht 15,50) 
paddestoel, bosui, grana padano  

WIJNTIP: Pinot grigio, Neiss 5,75 
 

HOOFDGERECHTEN 
Anatra   20,50 

geconfijte eend, rode witlof, aardappelpuree, porcini  
WIJNTIP: Barbera d’Alba  7,75 

 

Pesce gatto   19,50 
meerval, spinazie, wortel 

WIJNTIP: Sassone Fattoria Il Muro  5,- 
 

Lasagna al forno   18,50 

spinazie, tomaat, champignon, pecorino 
WIJNTIP: Sangiovese  4,- 

 

Ceasar salad (kan vega)  15,50 
romaine sla, ansjovis, kip, grana padano 

 
 

 

Bijgerechten: Zin in extra groenten? Bestel een tomatensalade met bosui en basilicum  of 
gewokte courgette met oregano (4,50) 

 

 



 

 

 
 

 

DESSERTS 
 

Tiramisú al passione 6,75 
mascarpone, lange vingers, passievrucht 

 

Avocado crème brûlée   6,75 
avocado, munt, vanille 

 

Cheesecake   6,75 
bosvruchten  

 

Kaasplankje   11,50 
selectie van Mediterraanse kazen, appelstroop, rozijnenbrood 

TIP: Lekker met een glas rode port  4,50 
 

Sgroppino   7,50 

prosecco, wodka, citroenijs     
  
 
 

LIEVER IETS KLEINS NA? 
 

Affogato   4,75 
espresso, vanille-ijs, slagroom, notencrumble   

 

Koffie of thee met chocoladesalami   4,85 
 
 

 

DIGESTIEF 
Lekker op de bank, uitkijkend over de haven! (maar ook gewoon aan tafel natuurlijk) 

 

Huisgemaakte limoncello  ijskoud geserveerd   3,- 
 

Grappa  
Een trots Italiaans circulair product dat veel zachter en eleganter is dan de gangbare reputatie 

doet vermoeden. We hebben een aantal varianten meegenomen uit Italië, bijvoorbeeld: 
 Grappa di Moscato  zacht, smaakvol, elegant   5,50 

Grappa di Barolo  sterk, vol karakter  6,50 

 
Grappa proeverij   8,50 

twee soorten grappa, met pure chocolade     
 

 
Natuurlijk bieden we een volledige selectie fijne digestieven aan om je diner in stijl af te sluiten. 

Vraag de bediening naar ons aanbod, dat onder andere bevat: 
Disaronno amaretto, Kopke rode port, Talisker whisky, Averno amaro en meer. 


