
WIFI: Maximiliano Guest / ww: Sgroppino

LUNCH VAN 12:00 TOT 16:00 UUR

DINER VAN 18:00 TOT 22:00 UUR



BAR BITES

Olive 3,5
 

Parmigiano 5

Bruschetta classico (per stuk) 
Bruschetta met gemarineerde tomaatjes

4

Bruschetta con tartar di manzo (per stuk)  
Bruschetta met pittige rundertartaar

6

Meat balls in salsa pomodoro 
Italiaanse gehaktballetjes in tomatensaus

6,5

Salsicce e cipolla 
Gebakken worstjes met uitjes

6,5

Tagliere di salumi misti   
Borrelplankje met een selectie Italiaanse worsten

10

Taglieri con formaggio 
Borrelplankje met een selectie van Italiaanse kazen

10

LUNCH

Toast puree di avocado pomodoro fresco e parmigiano 
Toast met avocado, verse tomaat en parmazaan (gepocheerd ei +1,5)

7

Piadina Romagnola 
Piadina met parmaham, rucola, parmazaan en citroendressing

7

Focaccia all olio con salame picante pomodoro e mozzarella  
Focaccia met picante salami, verse tomaten en mozzarella 

9

Piadina con verdure grigliate pesto e pecorino romano 
Piadina met gegrilde groenten, basilicumpesto en pecorino

6

Focaccia con vitello tonnato e provolone 
Foccacia met vitello tonnato, rucola, kappertjes en provolone kaas

9

Voor vragen over het gebruik van producten met betrekking tot bijvoorbeeld 
allergieën kunt u zich wenden tot het bedienend personeel

 

Sopa del giorno 
Wisselende soep van de dag

8

Van de Grill



ANTIPASTI

Antipasto Maximiliano 
Assortiment van Italiaanse voorgerechten

18

Melanzane alla parmigiana 
Aubergine met mozzarella, parmezaan en tomaten uit de oven

10

Mozzarella di bufola 250 gr 
Mozzarella met tomaat, extra vierge olie en verse basilicum

15

Calamari e gamberetti 
Gefrituurde inktvis en gamba’s met aioli

14

Tartar di tonno e avocado 
Tonijntartaar met avocado mousse

16

Insalata Astice 
Frisse salade met kreeft, mint en radijs

20

Insalata Maximiliano  
Gemengde Italiaanse salade met gegrilde groenten en mozzarella

14

ANTIPASTI

Vitello tonnato 
Dun gesneden kalfsvlees met romige tonijnsaus 

18

Carpaccio ‘Cipriani’ style 
Handgesneden rundvlees met eigengemaakte mayonaise, rucola en parmezaan

18

Sauté di vongole 
Gebakken venusschelpen met knoflook en peterselie

16



PASTA

Spaghetti alle vongole veraci 
Spaghetti met venusschelpen

12/18

Linguine con Astice   
Pasta met een halve of een hele kreeft

18/32

Pasta dello chef Tonyo 
Pasta van de dag

10,5/16

Pappardelle alla Bolognese 
Verse pasta bolognese

10,5/16

Tagliolini al granchio con crema e pomodorini  
Verse pasta met een romige saus van krab en tomaat

12/18

Lasagna classica 16

Lasagna vegetariana 

tussen/hoofd

PASTA
tussen/hoofd

Penne all’arrabbiata 
Penne gebakken in pikante tomatensaus

10,5/16

Tagliolino al tartufo, grana e rosmarino 
Verse pasta met truffel en rozemarijn geflambeerd in een parmezaanse kaas

24

SPECIALE

16

Melanzane alla parmigiana 
Aubergine met mozzarella, parmezaan en tomaten uit de oven

10/16
 



PESCE

Branzino in crosta di sale 
Zeebaars uit de oven in een korst van zeezout

28

Filetto di orate   
Dorade filet met crème van artisjok in een aardappelkorst

22

Gamberoni imperiali al cognac 
Gamba’s in cognacsaus

20

Bijgerechten dienen apart te worden besteld

 

CARNE

Scaloppina Milanese 
Italiaanse kalfsschnitzel

18

Scaloppina alla pizzaiola della nonna  
Kalfsvlees, aardappeltjes en kappertjes in tomatensaus

20

Tagliata di manzo  
Dun gesneden ossenhaas met rucola, parmezaan en tomaatjes

22

Costolette di agnello scottate 
Lamskoteletten van de grill met een puree van aardappel en doperwtjes

24

Filetto di manzo al gorgonzola  
Ossenhaas met gorgonzolasaus

26

Prime Rib
 

Dry aged (21 dagen) Prime Rib van 1 kg  
Voor 2 personen

78

PER CONDIVIDERE

Bijgerechten dienen apart te worden besteld



CONTORNI (BIJGERECHTEN)

Spinaci
Wilde spinazie gebakken met knoflook en rode peper

insalata rucola
Rucola salade met parmezaan

Patate al forno  
Aardappeltjes uit de oven

4
 

4

4

Pattatine fritte
Frietjes met mayonaise

3,5
 

Puré di patate e piselli
Puree van aardappel en doperwtjes

4,5

DOLCI 

Tiramisu

 

8

Gelato   
Ijs van de buren

4

Sgroppino - glas 
 
Sgroppino - karaf 

9

49

Torta ciocolato  7

Formaggio  
Selectie van mooie Italiaanse kazen

12

Voor vragen over het gebruik van producten met betrekking tot bijvoorbeeld
allergieën kunt u zich wenden tot het bedienend personeel


