KEUKEN GEOPEND:
DI T/M ZO VAN 12:00 UUR TOT 21:00

WIFI: Maximiliano guest / ww: Sgroppino
Volg ons op socials:
Instagram: maximilianolaren
Facebook: Maximiliano Laren

APERITIVI
Mimosa

9

Jus d’orange met prosecco

Margarita

9

Tequila, tripple sec & limoensap

Amalfi

10

Prosecco, limoncello

Campari Soda

10

Campari, bruiswater & ijs

Aperol Spritz

10

Aperol, prosecco, pellegrino & sinaasappel

Hugo di Maximiliano

10

Prosecco met vlierbloesem siroop

GIN & TONIC
Hendrick’s

13

Komkommer & zwarte peper

Monkey’s

14

Sinaasappel & kaneel

Bobby’s

14

Kruidnagel & sinaasappel

Gin Mare

13

Basilicum/ rozemarijn/ tijm

*****

BAR BITES
***Te bestellen tussen 15:00 & 17:00 uur***
Bruschetta (v)

4

Bruschetta met tomaat (per stuk)

Salsiccia piccante al pomodoro

9

Pikante Italiaanse worst in tomatensaus

Gamberi piccanti al pomodoro

11

Pikante gamba’s in tomatensaus

Arancini (v)

9

Napolitaanse gefrituurde rijstballetjes gevuld met doperwtjes, Parmezaan & tomaat

Polenta con mayonese al tartufo (v)

7,5

Polenta patatjes met truffel mayo

*****

ANTIPASTI
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

Carpaccio di manzo con rucola e parmigiano

20

Carpaccio van gemarineerd rundvlees met rucola, parmezaan & pijnboompitten

Carpaccio di orata con pepe rosa e agrumi

21

Carpaccio van dorade met rode peperkorrels & citrus schaafsel

Antipasto vegetariano e mozzarella di buffala (v)

18

Gegrilde seizoensgroenten & buffel mozzarella met home made dressing

Insalata invernale con salsa tiepida al gorgonzola (v)

18

Winterse salade met radicchio, witlof & walnoten met een lauwwarme gorgonzola dressing

*Souté di vongole veraci

21

* (indien voorradig) Venusschelpen gebakken met knoflook, olijfolie & een vleugje citroen

Zuppa del giorno

dagprijs

Soep van de dag

Pane con tapenade e burro alle erbe (v)

6,5

Brood met huisgemaakte tapenade van zwarte olijven & huisgemaakte kruidenboter

Parmigiano e olive (v)

6,5

Olijven & parmezaan

*****

PRIMI
Pasta flambe (v)

29

Verse pasta met roomsaus, peper & truffel, aan tafel met cognac geflambeerd

Fusillo Napoletano

20

Verse fusilli met een runder ragout & crème van parmezaan

Ravioli ripieni con orata e patate

21

Ravioli gevuld met dorade & aardappel, met een saus van taggiasche olijven, gele tomaten
& gefrituurde basilicum

Spaghetti alla chitarra con gamberi e crumble di pane

22

Verse spaghetti met een saus van gamba’s, broodkruimels & limoen schaafsel geserveerd
op een bedje van gamba’s

Ravioli ripieni con ricotta e spinaci, pesto di noci e maggiorana (v)

21

Ravioli gevuld met ricotta & spinazie, pesto van walnoot & marjolein met kruimels
van hazelnoot

Paccheri con funghi, salsiccia e ‘nduja

20

Verse paccheri met paddestoelen, pikante Italiaanse worst & ‘nduja

*****

SECONDI
Filetto di manzo con salsa al gorgonzola e timo con nocciole croccanti

29

Ossenhaas met een saus van gorgonzola & tijm met kruimels van krokante hazelnoot

Costolette di agnello impanate alle erbe

29

Gepaneerde lambsrack met kruiden & truffel mayo

U.S.A. steak (280 gr.) con jus de veau

45

Prachtige U.S.A. prime rib, geserveerd in een lavasteen pannetje met kruidenboter, maldon
zeezout & jus de veau

Polenta con funghi misti e crema di taleggio. (v)

23

Gefrituurde polenta met paddestoelen & saus van taleggio

Orata in crosta di sale

32

Dorade uit de oven in een korst van zeezout, aan tafel gefileerd

Baccalá con crema di ceci e crumble di pane

28

Gebakken kabeljauw met creme van kikkererwten & broodkruimels

***Bijgerechten apart bij te bestellen***

CONTORNI
Patate al forno (v)

5

Aardappeltjes met rozemarijn uit de oven

Spinaci aglio e peperoncino (v)

5

Gebakken, wilde spinazie met knoflook & rode peper

Verdure in agrodolce (v)

5

Seizoensgroenten, zoetzuur gemarineerd

Polenta con mayonese al tartufo (v)

5

Polenta patatjes met truffel mayo

Cavoletti di Bruxelles con parmigiano (v)

5

Gefrituurde spruitjes met vlokken parmezaan

*****

DOLCI
Sgroppino (glas)
Sgroppino (karaf)
Tiramisu’
Panna cotta al Frangelico con salsa di castagne

9
45
9
9

Panna cotta met Frangelico en een saus van kastanje

Crème brulee
Formaggi misti

9
18

Kaasplankje met confituur & vijgenbrood

Gelato

2,5

IJs (per bol: vanille, chocola, aardbei & citroen)

*****

