
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom en wat fijn dat je er bent!  

We zijn heel blij om weer open te zijn en je te mogen ontvangen. We houden ons 
uiteraard aan het protocol dat is vastgesteld voor de horeca. Op gepaste afstand hopen 
we je toch het Pesto-gevoel te kunnen bieden en onbezorgd te laten genieten van een 

avondje uit.  

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. 

Super dat je ons weer gevonden hebt! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
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 
Ravioli al cavolo rapa 

ravioli van koolrabi, crème van aubergine, mousse van avocado (vegan) 8,25 
WIJNTIP: Sassone   5,00 

 

Steak tartara 
kogelbiefstuk, sjalot, kappertjes, rucola, notenkrokantje, knoflookboter 10,75 

WIJNTIP: Pinot grigio blush (rosé)  5,00 
 

Carpaccio al salmone 
carpaccio van biet, huisgerookte zalm, sinaasappel vinaigrette  9,00 

WIJNTIP: Passerina  6,50  
 

Zuppa del giorno   6,50 
 
 

TUSSENGERECHTEN 
Tagliatelle ai carciofi   

tagliatelle, artisjokkenharten, peterseliesaus, vegan kaas   9,00  (als hoofdgerecht 14,50) 
WIJNTIP: Pinot grigio  5,75 

 

Paccheri rigati con pancetta 
grote pastarolletjes, Italiaans spek, rode ui, tomatensaus  9,50  (als hoofdgerecht 15,50) 

WIJNTIP: Barbera d’Alba  7,50  
 

Risotto al gorgonzola 
gorgonzola dolce (blauwe kaas), groene kool, dragon   9,00  (als hoofdgerecht 14,50) 

WIJNTIP: Grechetto  4,25 
 

HOOFDGERECHTEN 
Pesce lupo  

zeewolffilet, gnocchi, venkel, dillesaus, pernod  19,75 
WIJNTIP: Chardonnay 6,50 

 

Picanha toscana    
runderstaartstuk op zijn toscaans, krielen, paprika, cournette, groene pesto   19,00 

WIJNTIP: Nero d’Avola  7,50 
 

Jacked lasagna   
jackfruit, courgette, wortel, champignon, tomaat, babyspinazie, vegan kaas  17,50 

WIJNTIP: Sangiovese  4,25 
 

Ceasar Salad 
met zucchini (vega)  15,50  of met gegrilde kip  16,50  

 
Bijgerechten: Gebakken aardappeltjes of portie frites (4,50). Zin in extra groenten? Bestel een 

gemengde salade, een tomatensalade met basilicum of gewokte courgette met oregano (4,50) 

 
 

 



 

 

 
 

DESSERTS 
 

Rotolo di spugna 
cakerol, ricotta, amandel, bramen, amarettomousse   7,00 

 
Torta alla mousse di cioccolato 

vegan chocolademousse-taart, chocola, kokos, noten, cassis sorbetijs  7,00 
 

Tiramisù all’amarena 
 savoiardi, mascarpone, slagroom kers, amaretto, cacao   7,00 

 
Kaasplankje    

selectie van Italiaanse kazen, appelstroop, vijgenbrood  11,50 
 

Sgroppino    
prosecco, wodka, citroenijs   7,50 

  
 
 

LIEVER IETS KLEINS NA? 
 

Affogato    
espresso, vanille-ijs, slagroom, notencrumble, cacao  5,25 

 

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  scherp, smaakvol, elegant   5,50 

Grappa di Barolo  sterk & zacht, 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 / Glendronach whisky, Averno amaro en meer. 


