Menu Autunno #1

€62pp excl drinks

Mini Bites
Chips Pane carasau | crema di pecorino piccante
Arancini
Assagino Sardo

Huisgemaakte gekruide chips van Sardisch muziekbrood | pikante pecorino crème
Rijstballetjes | scamorza | boschampignons
Sardisch "bordje gemengd" Proscuitto Sardo | salsiccia | pecorino

A tavola
Carbonara di mare

Linguini | gerookte tonijn | mosseltjes | zwaardvis | bottarga

Tagliata di Manzo

Rundstagliata | crema balsamico | grana padano | Rucola | bonensalade
ovenaardappels met verse rozemarijn en Sardisch zeezout

Affogato Classico

Vanille ijs | Italiaanse koffie | chocolade

Koffie | Mignardises

Koffie by De Superette | Zoete Mignardises

Artisanaal brood by De Superette
* veggie of allergie geef dit vooraf door dan werken we graag iets uit op maat

Menu Autunno #2

€59,5pp excl drinks

Mini Bites
Chips Pane carasau
Bruschetta crudo e fichi
(vijgen enkel tijdens het seizoen)
Carpaccio zwaardvis

Huisgemaakte gekruide chips van Sardisch muziekbrood
Zuurdesembruschetta |proscuitto Sardo | vijgen | Jonge pecorino | corbezollo honing
Frisse zwaardvis carpaccio | citrus | venkel

A tavola
Antipasto Misto (terra)

Sardische salumi en formaggi | gegrilde en rauwe groentjes | mini panade
straciatella di buratta | bresaola roullades …

Culurgiones

Huisgemaakte Sardische pasta |aardappel en muntfarçe| salie-botersausje | pecorino

Tiramisu

Klassieke tiramisu

Koffie | Mignardises

Koffie by De Superette | Zoete Mignardises

Artisanaal brood by De Superette
* veggie of allergie geef dit vooraf door dan werken we graag iets uit op maat

Menu Autunno #3

€60pp excl drinks

Mini Bites
Chips Pane carasau e crudo
Bocconcini di mozzarella
Sushi Sardo

Huisgemaakte gekruide chips van Sardisch muziekbrood | Proscuitto Sardo
Gemarineerde mozzarella bolletjes
Pane Carasau rolletje | bresaola | ricotta | rucola

A tavola
Risotto alla boscaiola

Sardische risotto rijst | pancetta | boschampignons | scamorza affumicata

Extra: zwarte truffel (enkel tijdens seizoen/wanneer verkrijgbaar)

€ Supplement*

Pesce Spada alla Siciliana

Zwaardvisfilet | Siciliaanse garnituur | gegrilde groentjes | ovenaardappeltjes

Appel/peren crumble

Crumble op basis van ammaretti (amandelkoekjes)

Koffie | Mignardises

Koffie by De Superette | Zoete Mignardises

Artisanaal brood by De Superette
* veggie of allergie geef dit vooraf door dan werken we graag iets uit op maat

Autunno Extra's
Homemade specials
Scamorza affumicata

Pannetje licht pikante tomatensaus | gerookte scamorzakaas | crostini
10

Malloreddus Campidanese

Typisch Sardische pasta (Gnocchi Sardi) | ragoût van venkelworst | pecorino
14

Ravioli Sardi

Huisgemaakte ravioli | ricotta-spinazie-saffraan | tomatensaus

16,5

Maialetto Arrosto
(enkel vooraf te bestellen)

Geroosterd speenvarken | mirto | aardappeltjes

p.o.a.

Dolce
Seadas

Traditioneel Sardisch dessert | kort gefrituurde ravioli| verse schapenkaas

8

warme corbezollo honing
(enkel te verkrijgen wanneer op voorraad of vooraf te bestellen)

Dolci Sardi

Een mix van Typische Sardische patisserie gebakjes

5

(enkel te verkrijgen wanneer op voorraad of vooraf te bestellen)

Crema Catalana

Vanille crème brulée

6

Formaggi

Kaasplankje | pan di sapa | confitura di stagione

10

Gehaktballetjes | tomatensaus | strikjes pasta

7,5

Ovenschotel van geroosterde aubergines | parmigiano | mozzarella | sugetto|baslisicum

7,5

Pappardelle | tomatenroomsausje| gebakken hesp, champignons | parmigiano

7,5

Kids Special
Polpette
Parmigiana
Pappardelle Maria

