
LUNCH  

(Lunch serveren wij tussen 12:00 & 15:00. Tussen 15:00 & 17:00 hebben wij lekkere borrelhapjes, 
vraag gerust naar de kaart!)

Panini

Panino pollo 14,50
Volkoren brood met gegrilde kippenborst, tomaten, gemengde sla & truffelmayo

Uova al parmigiano (v) 13
Volkoren brood met roerei, parmezaan, avocado, tomaten & waterkers

Panino salmone e pesto 15,50
Volkoren brood met gerookte zalm, rucola & homemade pesto

*alle broodjes worden geserveerd met een kleine gemengde salade

Antipasti

Pane con tapenade e burro alle erbe (v) 6,5
Brood met huisgemaakte tapenade van zwarte olijven & homemade kruidenboter

Parmigiano e olive (v) 6,5
Olijven & parmezaan

Zuppa di ceci (v) 11
Verse soep van kikkererwten met gefrituurde rucola en homemade croutons

Vitello tonnato
Slow cooked kalfsvlees met een frisse, homemade saus van tonijn 19

Parmigiana di melanzane (v) 17
Gefrituurde aubergine met tomatensaus, buffel mozzarella & parmezaan

Burrata con crudo San Daniele e olio al tartufo            19
Burrata met San Danielle ham, truffelolie & Sardijns brood

Insalata Maximiliano con burrata (v) 16
Luxe gemengde salade met diverse gegrilde groenten & burrata



Insalata pera e gorgonzola  (v)                                               16
Winterse salade met radicchio, peer, walnoten & gorgonzola

Primi

Pasta flambe (v) 29
Verse pasta met roomsaus, peper & truffel, aan tafel met cognac geflambeerd

Ravioli ricotta e spinaci e pinoli 19
Verse pasta gevuld met ricotta & spinazie met pijnboompitten in boter & salie

Paccheri gamberi e rucola 22
Verse pasta met gebakken gamba’s, Parmezaan en rucola

Spaghetti carbonara 19,50
Verse spaghetti carbonara

Secondi

Tagliata di manzo con rucola e parmigiano 27,50
Gesneden tournedos van de grill met rucola & parmezaan

Orata in crosta di sale 32
Dorade uit de oven in een korst van zeezout, aan tafel gefileerd

*Bijgerechten apart bij te bestellen

Contorni

Patate al forno 5
Aardappeltjes met rozemarijn uit de oven

Spinaci selvatici 5
Gebakken, wilde spinazie met knoflook

Insalatina mista 5
Gemengde salade



Dolce

Tiramisu 9

Torta del giorno 7
Taart van de dag

Gelato (per bol) 2,50
Keuze uit vanille, chocolade, aardbei & citroen

Sgroppino 9
Sgroppino karaf 45


