KEUKEN GEOPEND:
Dinsdag t/m zaterdag van 12:00 tot 21:30 uur
Zondag van 12:00 tot 21:00 uur

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

APERITIVI
Mimosa

9

Jus d’orange met prosecco

Pornstar Martini

12

Amaretto Sour

11

Margarita

11

Tequila, tripple sec & limoensap

Amal

10

Prosecco, limoncello

Campari Soda

9

Aperol Spritz

10

Aperol, prosecco, pellegrino & sinaasappel

Italicus & Tonic

11

Hugo di Maximiliano

9

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

f

*****

BAR BITES
***Te bestellen aan de bar en op het terras, tussen 15:00 & 17:00 uur***
Olive

6

Salumi misti

14

Assortiment van Italiaanse worstjes & ham

Bruschetta (v)

4

Bruschetta met tomaat (per stuk)

Polpette

12

Italiaanse gehaktballetjes in tomatensaus (4 stuks)

Gamberi piccanti al pomodoro

11

Gamba’s in een pikante tomatensaus

Arancini (v)

9

Napolitaanse, gefrituurde rijstballetjes gevuld met doperwtjes, Parmezaan & tomaat

Patate al forno e crema di parmigiano(v)

7,5

Stukjes aardappel met een creme van Parmezaan

Polenta

7,5

Polenta patatjes met truffelmayo

CHEF’S MENU’S
Menu van de dag, samengesteld door onze chef Eliodoro
* 3 gangen
* 4 gangen
* 4 gangen, shared dining (vanaf 4 personen)

45
65
65

*****

**Vraag ons gerust naar de specials van de dag!**

ANTIPASTI
Oesters per stuk

4

Vitello tonnato

19

Slow cooked kalfsvlees met een frisse, homemade saus van tonijn

Parmigiana di melanzane (v)

17

Klassieker. Gefrituurde aubergine met tomatensaus, buffel mozzarella & Parmezaan

Burratina caprese 2.0

15

Burrata met rode & gele tomaatjes van de Vesuvius, verse pesto & avocado

Carpaccio di manzo marinato con chips di verdura & maionese tartufo

20

Carpaccio van gemarineerd rundvlees met chips van groenten & truffel mayonaise

Tartar di salmone con ricotta alle erbe, pane carasau & dressing melograno

21

Tartaar van zalm met gekruide ricotta, Sardijns brood & een dressing van granaatappel

Taglieri di salumi & formaggi

21

Éénpersoonsplankje met diverse worst & boerenkaas & compote

Bruschetta terra & mare

15

Mix van bruschette (3 stuks)

Arancino al ragu con crema di parmigiana

12

Napolitaanse gefrituurde rijstbal gevuld met runderragout & creme van parmezaan

*Souté di vongole veraci

21

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

Zuppa (liquid pizza)

12

Insalata estiva con nocchio, citrus, cipollina & dressing

18

Frisse salade met venkel, citrus, bosuitjes & homemade dressing

Insalata salmone, stracciata di burrata, cipollina, pomodori secchi & dressing
Salade met zalm, stukjes burrata, bosuitjes, zongedroogde tomaat & homemade dressing

fl

fi

‘*****

21

PRIMI
Pasta ambe (v)

29,5

Verse pasta met roomsaus, peper & truffel, aan tafel met cognac ge ambeerd

Ravioli ripieni

22

Ravioli gevuld met ricotta, limoen zest met creme van spinazie, gecon jte gele tomaatjes
& kruimels van hazelnoot

Scialatielli ai 5 pesci e pomodorini del Vesuvio

24

Verse pasta met een saus van 5 soorten vis & tomaatjes van de Vesuvius

Paccheri al ragu di salsiccia, nduja & funghi estivi

21

Verse paccheri met een ragout van Italiaanse worst, nduja (pikante Calabrese worst)
& zomerpaddestoelen

Risotto con mela verde con gamberi & mandorle croccanti

26,5

Risotto met groene appel, gamba’s & amandelschaafsel

Paccheri alla norma

21

Verse paccheri alla norma met een saus van tomaat, aubergine & gezouten ricotta

BAMBINI
Pasta polpette

12,5

Pasta met tomatensaus & gehaktballetjes

Pasta bianca

12,5

Pasta met botersaus & parmezaan

fi

fl

fl

*****

SECONDI
Millefoglie di manzo con salsa ai funghi e rosmarino & tartufo nero

29

Tournedos met een saus van zomerpaddestoelen, rozemarijn & zwarte truffel

Rib eye con pesto di rucola, pomodoro & parmigiano

27,5

Rib eye met een pesto van rucola, tomaat & parmezaanse kaas

Agnello scottadito e crema di carcio al profumo di menta

32

Lamskoteletten met een creme van artisjok & munt

Dal macellaio

dagprijs

Specialiteit van de dag

Polipo croccante alle erbe, crema di patate dolce, burrata & crumble di pane

28

Gebakken octopus, creme van zoete aardappel, stukjes burrata
& broodkruimels

Orata in crosta di sale

34

Dorade uit de oven in een korst van zeezout, aan tafel ge leerd
***Bijgerechten apart bij te bestellen***

CONTORNI
Patate al forno (v)

6

Aardappeltjes met rozemarijn uit de oven

Spinaci aglio e peperoncino (v)

6

Gebakken, wilde spinazie met kno ook & rode peper

Asparagi con parmigiana

6

Groene asperges met boter & parmezaan fondue

Verdure (v)

6

Seizoensgroenten

Polenta con mayonese al tartufo (v)

6

Polenta patatjes met truffel mayo

fi

fi

fl

*****

DOLCI
Sgroppino (glas)
Sgroppino (karaf)

9

Tiramisu’

9

Mousse al chocolato

9

45

Chocolade mousse met vers fruit

Delizia limone

10

Traditioneel dessert uit Amal met citroen

Cannolo scomposto

10

Creme van ricotta, chips van cannolo & pistache

Formaggi misti

18

Kaasplankje met con tuur & vijgenbrood

Gelato

3

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

Special

dagprijs

fi

fi

*****

