Vino E Cucina
Apperetivo
Begin uw avond met een Italiaanse cocktail om uw smaak papillen aan te wakkeren.
Start your evening with a delicious Italian cocktail
Negroni 8.5
Klassiek Italiaanse cocktail met Campari, gin en vermouth
Classic Italian cocktail with Campari, gin and vermouth

Aperol Spritz 8.5
Zomers Italiaanse cocktail met Aperol,
prosecco, bruisend water
Number one summer cocktail of Italia
Aperol, prosecco and sparkling water

Bites, lekker om te delen
Tagliata Saporta di Pane 8
Broodplankje met smeersels
Homemade bread with dips

Antipasto Stadhuys 16
Italiaanse vleeswaren| Italiaanse kaas|
gemarineerde olijven| huisgemaakte brood
Italian cold cuts, Italian cheese, olives, bread

Bruschetta al Pomodoro 4 stuks 11
Bruschetta| tomaat| basilicum
knoflook| olijfolie extra vergine
Bruschetta with tomato, basil, garlic
extra vergine olive oil

Voorgerechten - Antipasti
Carpaccio di Manzo 15 (wijntip: Valpolicella)
Gesneden carpaccio van Angus rund, geserveerd met een
truffelcreme, voorzien van Parmezaanse kaas en rucola
Carpaccio served with truffel cream, Parmesan cheese
Insalata Caprese 12(wijntip: Falanghina)
Concassee gesneden rijpe pomodori met groene pesto en
buffel mozzarella
Tomatoes with pesto, basil and fresh mozzarella
Crema di Pomodoro 7
Fluweel zachte huisgemaakt Italiaanse tomatensoep
geserveerd met basilicum en lobbig geslagen room
Homemade tomato soup, served with basil and cream

Gnocchi di patate 12(wijntip: Pinot Grigio)
Huisgemaakte Italiaanse dumpling(aardappel pasta)
Pecorino kaas afgemaakt met een tomatensaus
Italian dumpling with potato, Pecorino cheese and homemade
tomato sauce
Calamari fritti 12(wijntip: Verdicchio)
Gefrituurde inktvisringen geserveerd met citroen en
limoen
fried squid served with lemon
Vitello Tonnato 15
Langzaam gegaarde kalfsmuis met kruiden,
kappertjes, krokantje van Parmezaanse kaas en
tonijnmayonaise (wijntip Sangiovese)
Slow cooked veal, served with olive oil, Parmesan cheese,
capers and tuna mayonaise

Gamberoni alla diavola(piccanti) 14(wijntip: Pinot Grigio)
Gebakken garnalen met rode peper en knoflook
afgeblust met brandy
Shrimps with peppers and garlic quenced with brandy

Funghi Trifolati 11 (wijntip: Prosecco)
Champignons met knoflook en peterselie afgeblust met
Mushrooms with garlic and parsley quenched with
white wine

Panzerotti con funghi porcini 15 (wijntip: Verdicchio)
Huisgemaakte pasta gevuld met champignons en eekhoorntjesbrood
Homemade pasta filled with porcini mushroom

Pasta- Paste
Spaghetti Gamba 18 (wijntip: Falanghina)

Penne Pesto Parmigano 17

Gamba’s met knoflook, chillivlokken, olijfolie en peterselie
afgetopt met een grote Black Tiger garnaal
Gamba’s with garlic, chilli, olive oil and parsley

Pasta met pesto, Parmezaanse kaas, knoflook en
pijnboompitten (wijntip: Verdecchio)
Pasta with pesto, Parmesan cheese, garlic and pine
nuts

Spaghetti alla Bolognese 17 (wijntip: Chianti)

Spaghetti alla Carbonara 17 (wijntip: Pinot)

Huisgemaakte Bolognese saus met Parmezaanse kaas
basilicum
Homemade Bolognese sauce with Parmesan cheese
basil

Italiaanse spek, eigeel, Pecorino kaas en zwarte en
peper
Italian bacon with egg, Pecorino cheese and black and
pepper

Rigatoni con Stufato di Manzo 19(wijntip: merlot)

Tagliatella tartufate 18(wijntip: Chardonnay)

Grote pasta met stoofvlees, rode wijn en champignons
Pasta with homemade stew, red wine and mushrooms

Tagliatella met truffel-saus, Pecorino kaas en
champignons
Tagliatella with truffle-cream, Pecorino cheese and
mushrooms

Stadhuys Limoncello
Vol liefde maken we hier in huis onze eigen Limoncello! Gemaakt met verse geïmporteerde citroenen uit het zuiden van Italië.
Waan je voor een moment onder de Italiaanse zon. Fris, geurig en perfect als digestief!

Sommige van onze gerechten kunnen langer duren, we vragen hiervoor uw begrip.
Some of our dishes may take longer, we ask for your understanding
Heeft u een allergie, vraag naar de mogelijkheden bij uw gastheer/gastvrouw
Do you have an allergy? Ask your waiter about the possibilities

Hoofdgerechten - Secondi
Bistecca di Manzo con Cafe de Paris 27 (wijntip: Sangiovese)
Het beste steak(Angus) gegrild, met huisgemaakte Café de Paris saus, wordt geserveerd met groente en frietjes
Angus steak with homemade Cafe de Paris sauce, served with vegetables and fries

Filetto di Maiale con porchetta ai funghi 25 (wijntip: primitivo)
Rose gegrild varkenshaas met gebakken champignons en met champignon roomsaus. Geserveerd met friet
Grilled porc tenderloin with porchetta, mushrooms and a creamy mushroomsauce, served with fries

Risotto ai Funghi 18 (wijntip: pinot bianco)
Huisgemaakte smeuïge risotto met champignons, witte wijn, Parmezaanse kaas en peterselie
Homemade risotto with mushrooms, white wine, Parmesan cheese and parsley

Ossobuco alla Milanese 28 (wijntip: montepulciano)
Kalfsschenkel bereid op traditionele wijze, geserveerd met een tomaten groente saus en saffraan risotto
Traditional way prepared veal shank, served with vegetable sauce and safron risotto

Salmone con salsa di limone 25 (wijntip: rosé)
Zalmmoot met een huisgemaakte citroen dille saus. Geserveerd met daggroente
Salmon with a homemade lemonsauce, served with vegetables

Pollo alla Milanese 24 (wijntip: Falanghina)
Op traditionele wijze gepaneerde kip uit de oven met Parmezaanse kaas, mozzarella en marinara saus
Traditional way prepared chicken from the oven with Parmesan cheese, mozzarella finished with a marinara sauce

Vegetariana della casa 22 (wijntip: Falanghina)
In een romige saus bereid vegetarisch gerecht met champignons, ui, paprika, wortel en courgette.
In a creamy sauce prepared vegetarian dish with mushrooms, onions, peppers, carrot en zuccini.

Lasagna vegetariana 18 ( wijntip: Pinot Grigio)
Huisgemaakte vegetarische lasagna

Chef’s Table
Wilt u zich laten verrassen? Onze chef stelt voor u een vier gangen verrassingsmenu samen(vanaf 2 personen).
Vraag uw gastheer/gastvrouw voor passend wijn advies. Vier-gangen verrassingsmenu 48pp.
Would you like to be surprised? Our chef will put for you a four course suprise menu. Ask your waiter for the wine pairing.

U komt als gast……en gaat weg als vriend…

Dessert- dolci

Bambino

TIRAMISU 9

Pasta bolognese 10

Huisgemaakte tiramisu met Amaretto

CHEESECAKE 8

Pizza bambino 7.5

Huisgemaakte cheesecake met een bolletje ijs

AFFOGATO 5

Patat met snack 7.5

Espresso met een bol Italiaans vanille ijs

COPPA AMARENA 8.5
Twee soorten Italiaans ijs met kersen(siroop)

COPPA ITALIA 9
Drie soorten Italiaans ijs

DOLCE VITA 9
3 bollen vanille ijs, slagroom en warme chocoladesaus

DOLCE del GIORNO 10
Dessert van de dag

DOLCE BAMBINO 6
Klein ijsje voor de kleintjes

ESPRESSO MARTINI (even wat anders) 8
Dessert cocktail met espresso, kahlua en wodka

Vraag naar onze passende dessertwijnen en port, bij uw gastheer/gastvrouw

Digestief - digestivo
CAFFE SPECIALE 8
Italian(amaretto)coffee, Spanish(liq.43)coffee, Irish(Jameson)
French(Grand Marnier)coffee, Dokkummer(Beerenburg)coffee

LIMONCELLO(huisgemaakt) 7
GRAPPA 6
Whisky
Single malt 12years – 18 years –
Cognac Remy Martin XO – VSOP
Hennessy VSOP
El Dorado speciale rum 12 jaar – 18 jaar – 21 jaar
Johnny Walker Blue Label

Vraag naar onze passende dessertwijnen en port, bij uw gastheer/gastvrouw

