KIMCHI

Carpaccio’s
CARPACCIO TRUFFEL

PICKLES

€ 9.50

COQUILLE CARPACCIO

€ 12.50

Asian-style carpaccio van dungesneden
Sint Jacobsschelpen met sojavinaigrette.

CAPRESE (V)

€ 8.50

Zachte burrata van buffelmozarella op
Italiaanse wijze geserveerd.

VITELLO MANZO’S

€ 11.50

Klassieke vitello tonnato van malse
kalfsmuis met tonijn-mayonaise.

CARPACCIO PESTO

€ 9.50

Onze Manzo’s klassieker op
traditionele wijze geserveerd met
groene pesto en Parmezaan.

BRESAOLA

€ 11.50

Een echte Italiaanse specialiteit. Deze
ossenhaas is minimaal drie maanden
gedroogd en wordt geserveerd met groene
pesto en Parmezaan.

FLatbreads
CAPRESE (V)

€ 8.50

Italian-style flatbread met tomaat,
mozzerella en pesto.

MANZO’S

€ 10.50

Onze all-time favourite met gorgonzola,
truffelsalami en verse bladspinazie.

BRESAOLA

€ 10.50

Flatbread met ambachtelijk gedroogde en
gezouten ossenhaas, groene pesto en
Parmezaan.

TUNA MELT

€ 9.50

Amerikaans streetfoodgerecht uit de
oven met huisgemaakte tonijnsalade en
gesmolten kaas.

warm

Pasta
RAVIOLI FUNGHI

KIDS PIZZA MARGHERITA

€ 20.50

Huisgemaakte ravioli gevuld met
paddestoelen en roomkaas, geserveerd
in een zachte roomsaus en met verse
bladspinazie.

PAPPARDELLE PARMEZAAN
UIT HET WIEL

€ 17.50

Een aanrader! Huisgemaakte pappardelle
met verse Parmigiano Reggiano die door
onze chef ín het grote kaaswiel wordt
bereidt.
Met truffel

€ 21.00

TAGLIATELLE SALMONE

€ 21.50

Verse tagliatelle met Noorse zalm,
bladspinazie en lente-ui.

TAGLIATELLE POLLO

€ 19.50

Verse tagliatelle met Franse maiskip,
groene asperges, pesto en zongedroogde
tomaat.

€ 28.50

Zuid-Amerikaanse ribeye steak met
huisgemaakte salieboter.

€ 22.50

Bavette van dubbeldoelkoe met
Argentijnse chimichurri.

€ 10.50

IBERICO KOTELET

€ 19.50

Spicy gamba pannetje met knoflook en
chili-tomatensaus.

LANGHERINO MELT (V)

ASIAN-STYLE RIBS

Italiaans Langherino kaasje, gesmolten
uit de oven en geserveerd met
rozemarijn, honing en vers brood.

HOUSE STEAK
BURGER VAN DE MAAND

€ 16.50

KIDS TOSTI

€ 21.00

Geroosterde spareribs, afgelakt met
een lichtzoete soja-glacé en
geserveerd met rodekool atjar.

€ 23.50

SCHATKISTJE

€ 3.50

€ 4.50

Bordje met bolletjes vanille-ijs,
een oubliehoorntje en drie
verschillende toppings om zelf je
dessertje te versieren!

Desserts

€ 22.50

KLASSIEKE TIRAMISU

€ 24.50

Klassiek Italiaans dessert op basis
van mascarpone, koffie, cacao en
lange vingers.

Krokant gebakken zeebaars met
antiboise en groene asperges.
Gegrilde steak van yellowfin tonijn
met verse tomatensalsa.

SIDE DISHES
€ 4.50

Friet van zoete aardappel met spicy
chili-mayonaise.

€ 4.50

Versgebakken Frites uit Zuyd
geserveerd met Zaanse mayonaise.

COLESLAW

€ 4.00

Klassieke tosti op casino wit met
gesmolten kaas.

VERSIER JE EIGEN IJSJE

Al onze visgerechten worden geserveerd
met verse groente-ratatouille en een
bakje Frites uit Zuyd.

FRITES UIT ZUYD

€ 8.00

Italiaans pasta-gerechtje met
tomatensaus en kaassnippers.

Kinderdessert met vanille- en
chocolade-ijs en een verrassing
in de bodem.

Mains FISH

TONIJNSTEAK

€ 8.00

Kids gerechtje geserveerd met
mayonaise, ketchup en appelmoes.

PASTA PARMEZAAN

Vraag de bediening naar onze
wisselende burgerspecial óf neem
een kijkje op onze krijtborden.

GEGRILDE GAMBA’S

KIPKROKANTJES OF KALFSKROKETJE MET FRIET

€ 21.50

Ierse biefstuk van de grill met
huisgemaakte truffelboter.

SWEET POTATO FRIES

Gegrilde kotelet van Ibérico-varken uit
het zuidwesten van Spanje, geserveerd
met gepofte paprika salsa.

€ 9.00

€ 17.50

Krokant gegrilde Franse maiskip in
een Mediterraanse marinade met een
sausje van knoflook.

ZEEBAARS

Al onze vleesgerechten worden geserveerd
met verse groente-ratatouille en een
bakje Frites uit Zuyd.

RIBEYE VAN DE GRILL

MEDITERRAANS
GRILL-KIPPETJE

€ 8.00

Mini-pizzaatje uit de oven met
tomatensaus en gesmolten kaas.

Grote gamba’s van de grill met
groente-ratatouille en een huisgemaakt
sausje van knoflook.

Mains meat
GEGRILDE FLANK STEAK

Bistro
GAMBA’S

KIDS

€ 10.50

Carpaccio van yellowfin tonijn met
frisse citrus-vinaigrette.

€ 4.00

Huisgemaakt tafelzuur van ingelegde
komkommer, tomaat, ui en paprika.

Carpaccio van Black Angus geserveerd
met truffel-mayonaise en Parmezaan.

SICILIAN TUNA STEAK

€ 4.50

Traditionele Koreaanse friszure
salade met ingelegde groenten.

€ 4.00

Frisse groentesalade van wittekool
en vinaigrette.

€ 7.50

PISTACHE VANILLE
PANNA COTTA

€ 7.50

Zijdezachte panna cotta geserveerd
met coulis van rood fruit.

CANNOLI’S

€ 7.00

Drie krokant gebakken deegrolletjes
uit de Siciliaanse keuken gevuld met
een mousse van witte chocolade.

KLASSIEKE SCROPPINO

€ 7.00

Romige Italiaanse after dinner
cocktail.

CHOCOLATE HEAVEN

p.p.

€ 8.00

Pannetje uit de oven met heerlijke
chocolade brownie, slagroom en
vanille-ijs. (per 2 personen)

