
 

Gli antipasti 
 
 

  ........““CCoommiinncciiaammoo  bbeennee““    ((mmiinn  44  ppeerrssoonnee))                                                                              €€  2255,,0000  ccaadd..  

    GGrraannddee  VVaassssooiioo  ccoonn  AArraaggoossttaa  aallllaa  ggrriigglliiaa  GGrr..550000  ccaa,,  GGaammbbeerroonnii  ggiiggaannttii,,  

    ssppiieeddiinnii  ddii  ggaammbbeerrii,,  iinnssaallaattaa  ddii  ppoolliippoo  ,,  SSaallmmoonnee  aaffffuummiiccaattoo  ee  rriicccciioollaa  MMaarriinnaattaa  

 

    TTrriittttiiccoo  PPoorrttooffiinnoo::    rriicccciioollaa  mmaarriinnaattaa,,    

    iinnssaallaattaa  ddii  ppoollppoo  ccoonn  ppaattaattee,,  ssaallmmoonnee  aaffffuummiiccaattoo    €€  1144,,0000  

  SSwwoorrdd--ffiisshh  pprreesseerrvveedd  iinn  ggrraappeeffrruuiitt,,tthhiinnllyy  sslliicceedd  ooccttooppuuss,,ssmmookkeedd  ssaallmmoonn      

  PPoorrttooffiinnoo  TTrriippttyycchhoonn::  mmaarriinniieerrtteerr  SScchhwweerrttffiisscchh  mmiitt  ddeemm  RRoossèèppaammppeellmmuussee  GGeesscchhmmaacckk,,  KKrraakkee  iinn    

    ““CCaarrppaacccciioo””,,  RRaauucchheerrllaacchhss      

    

  AAnnttiippaassttoo  TTrrooppiiccaallee  ccoonn  ccoocckkttaaiill  ddii  ggaammbbeerrii    

  ssuu  ccrreemmaa  ddii  ppiisseellllii  ee  ccrroossttiinnii  ddii  ppaannee                                                €€  1133,,0000  

    Tropical starter with shrimp and peas cream,    

  SShhrriimmpp    mmiitt    eerrbbsseenn    ccrreeaamm      

  

  CCaarrppaacccciioo  ddii  RRiicccciioollaa  mmaarriinnaattaa                          €€  1133,,0000  

  ccoonn  aarraanncciiaa,,  zzeennzzeerroo  ee  mmeennttaa,,  ppiiuu’’  ffrruuttttii  ttrrooppiiccaallii  ee  mmaannddoorrllee  ttoossttaattee                                        

    marinated fish with orange ginger and mint and toasted almonds    

  MMaarriinniieetteerr  ffiisscchh  mmiitt  oorraannggeenn,,  iinnggwweerruunndd  mmiinnzzee  uunndd  ggeerroosstteetteenn  mmaannddeellnn      

  

  PPoollppoo  ttiieeppiiddoo  ccoonn  ccrreemmaa  ddii  ppaattaattee  ee  rriicccciioollii  ddii  sseeddaannoo                  €€  1133,,0000  

  LLuukkeewwaarrmm  ooccttooppuuss  wwiitthh  vveeggeettaabblleess      

  LLaauuwwaarrmmeerr  kkrraakkee  mmiitt  KKaarrttooffffeellnn  uunndd  sseelllleerriiee  

  

    

  SScciiaatttt  ddeellllaa  VVaalltteelllliinnaa  ccoonn  iinnssaallaattiinnaa                                €€  1133,,0000  

  SScciiaatt  ffrroomm  VVaalltteelllliinnaa  

  SScciiaatt  aauuss  VVeellttlliinn  

  

  RRoossaa  ddii  aaffffeettttaattii  mmiissttii                                                              €€  1133,,0000  

    ((bbrriissaaoollaa  ddeellllaa  VVaallcchhiiaavveennnnaa,,  ccuullaatteelllloo  ddii  PPaarrmmaa,,  ssaallaammee  ddii  ccrroottttoo  ee  llaarrddoo  ddii  PPaattaanneeggrraa    

  RRoossee  ooff  mmiixxeedd  ddeellii  mmeeaattss        

  RRoossee  vvoonn  ggeemmiisscchhtteenn  AAuuffsscchhnniitttteenn      

      

  ““BBrriissaaoollaa””  ddeellllaa  VVaallcchhiiaavveennnnaa                                                                                        €€  1133,,0000  

    

      



I risotti  
(min. 2 persone) 
(At least 2 persons) 

(Mindestens 2 Personen) 

  

RRiissoottttoo  aall  ppeessccee  ppeerrssiiccoo  ccrrooccccaannttee  ddeell  LLaarriioo      €€  1133,,0000  ccaadd..  
RRiissoottttoo  wwiitthh  LLaarriioo  ccrriisspp  ppeerrcchh  

RRiissoottttoo  mmiitt  LLaarriioo  kknnuussppeerriiggeenn  fflluussssbbaarrsscchheenn  FFiisscchh  

  

RRiissoottttoo  mmaanntteeccaattoo  aall  TTaalleeggggiioo    

ccoonn  ppeerree  ccoottttee  aall  vviinnoo  rroossssoo              €€  1133,,0000  ccaadd..  
CCrreeaammyy  rriissoottttoo  wwiitthh  TTaalleeggggiioo  cchheeeessee  aanndd  ppeeaarrss  sstteewweedd  iinn  rreedd  wwiinnee  

RRiissoottttoo  mmiitt  ggllaatttt  vveerrrrüühhrrtt  TTaalleeggggiioo  ((wweeiicchheerr  FFrriisscchhkkäässee))  mmiitt  ggeeddüünnsstteetteenn  BBiirrnneenn  mmiitt  rrootteemm  WWeeiinn  GGeesscchhmmaacckk  

  

RRiissoottttoo  BBiittttoo  ee  bbrreessaaoollaa            €€  1133,,0000  ccaadd..  
RRiissoottttoo  wwiitthh  BBiittttoo  cchheeeessee  aanndd  ddrriieedd  ssaalltt  bbeeeeff    

RRiissoottttoo  mmiitt  ““BBiittttoo””  kkäässee  uunndd  ““BBrreessaaoollaa””  ((GGeessaallzzeenneess  lluuffttggeettrroocckknneetteess  RRiinnddfflleeiisscchh  aauuss  VVeellttlliinn  

    

RRiissoottttoo  aall  ttaarrttuuffoo  nneerroo            €€  1133,,0000  ccaadd..  
RRiissoottttoo  wwiitthh  bbllaacckk  ttrruuffffllee  

RRiissoottttoo  mmiitt  sscchhwwaarrzzeerr  ttrruuffffeell  

  

RRiissoo  VVeenneerree  ccoonn  bbuurrrraattaa  ee  ttaarrttaarree  ddii  ggaammbbeerrii      €€  1155,,0000  ccaadd..  
““VVeenneerree  ““  rriiccee  wwiitthh  ““BBuurrrraattaa””  aanndd  pprroowwnn  ttaarrttaarree  

““VVeenneerree””  rreeiiss  mmiitt  ““  BBuurrrraattaa””  uunndd  ggaarrnniieerrttaarrttaarr  

  

RRiissoottttoo  aaii  ffrruuttttii  ddii  mmaarree            €€  1155,,0000  ccaadd..  
RRiissoottttoo  wwiitthh  sseeaaffoooodd  

RRiissoottttoo  mmiitt  MMeeeerreessffrrüücchhtteenn  

  

    

 

 
 

Piatti unici 
 

PPiiaattttoo  ddeell  CCoonnttaaddiinnoo                  €€  2222,,0000    

SScciiaatt  ddeellllaa  vvaalltteelllliinnaa,,  ppaacccchheerrii  ssppeecckk  bbrrooccccoollii  ppoorrcciinnii  ee  nnooccii,,  ttaarrttaarree  ddii  ““AAnngguuss””  ee  ppaattaattee      

sscciiaatt  ffrroomm  VVaalltteelllliinnaa,,  ppaacccchheerr  HHoommeemmaaddee  wwiitthh  ppoorrcciinnii  bbrrooccccoollii  nnuuttss  aanndd  ssppeecckk,,AAnngguuss  TTaarrttaarree  

SScciiaatt  aauuss  VVeellttlliinn,,  ppaacccchheerrii  HHaauussggeemmaacchhttee    mmiitt  SStteeiinnppiillzzee  BBrrookkkkoollii,,  WWaallnnüüsssseenn  uunndd  ssppeecckk,,  AAnngguuss  ttaarrttaarree  

  

PPiiaattttoo  ddeell  PPeessccaattoorree            €€  2222,,0000    

RRiicccciioollaa  mmaarriinnaattaa,,  rraavviioollii  ccoonn  rriippiieennoo  ddii  aarraaggoossttaa  ee  ggrraanncchhiioo,,  ffiilleettttoo  ddii””  ppeessccee  ddeell  ggiioorrnnoo““  ee  ppaattaattee  

MMaarriinnaatteedd  ffiisshh,,  hhaannddmmaaddee  rraavviioollii  wwiitthh  lloobbsstteerr  aanndd  ccrraabb,,  ffiisshh  ooff  tthhee  ddaayy..aanndd  ffrreenncchh  ffrriieess  

MMaarriinniieerrtteerr  ffiisscchh,,  hhaannddggeemmaacchhttee  rraavviioollii  mmiitt  hhuummmmeerr  uunndd  kkrraabbbbeenn  ,,  ffiisscchh  ddeess  ttaaggeess  ppoommmmeess  ffrriitttteess  

 



I primi piatti 

 
 
 

SSppaagghheettttii  ffaattttii  iinn  ccaassaa  ccoonn  AArraaggoossttaa  ggrr..550000  ccaa                                                            €€  2255,,0000    
hhoommeemmaaddee  ssppaagghheettttii  wwiitthh  lloobbsstteerr  

ssppaagghheettttiiHHaauussggeemmaacchhttee  mmiitt  lloobbsstteerr  

  

  

SSppaagghheettttii  ffaattttii  iinn  ccaassaa  ccoonn  ggaammbbeerroonnii  ggiiggaannttii,,                  €€  2200,,0000  

ffaassoollaarrii    ee  bboottttaarrggaa            
hhoommeemmaaddee  ssppaagghheettttii  wwiitthh    llaarrggee  sshhrriimmppss  aanndd  bboottttaarrggaa  

ssppaagghheettttiiHHaauussggeemmaacchhttee  mmiitt  GGrrööββee  KKrreebbss  uunndd  bboottttaarrggaa  

  

  

PPaacccchheerrii  ffaattttii  iinn  ccaassaa,,    ssppeecckk  bbrrooccccoollii  ppoorrcciinnii  ee  nnooccii              €€  1144,,0000        
WWiitthh  ssppeecckk  mmuusshhrroooommss,,  bbrrooccccoollii  aanndd    nnuuttss    

mmiitt    ssppeecckk  cchhaammppiiggnnoonnss,,  bbrrookkkkoollii  uunndd  nnuussssee      
  
 

SSppaagghheettttii  ffaattttii  iinn  ccaassaa  aallllee  vvoonnggoollee  vveerraaccii                            €€  1166,,0000  
hhoommeemmaaddee  ssppaagghheettttii  wwiitthh  ccllaammss  

SSppaagghheettttii  HHaauussggeemmaacchhttee  mmiitt  vveennuussmmuusscchheellnn  

  

  

RRaavviioolloonnii  ffaattttii  aa  mmaannoo    ccoonn  rriippiieennoo  ddii  aarraaggoossttaa  ee  ggrraanncchhiioo,,    

ssuu  vveelllluuttaattaa  ddii  ppaattaattee  ee  bbrrooccccoollii              €€  1166,,0000  
BBiigg  hhoouusseemmaaddee  rraavviioolloo  ssttuuffffeedd  wwiitthh  lloobbsstteerr  aanndd  ccrraabb,,oonn  vveellvveettyy  ppoottaattooeess  aanndd  bbrrooccccoollii  

GGrrooββee  hhaannddggeemmaacchhtteenn  RRaavviioollii  mmiitt    hhuummmmeerr  uunndd  kkrraabbbbeenn  aauuff  ssaammttiiggeenn  kkaarrttooffffeellnn    uunndd  bbrrookkkkoollii  

  

  

PPiizzzzoocccchheerrii  ddeellllaa  VVaalltteelllliinnaa  ffaattttii  iinn  ccaassaa  ((mmiinn  22  ppeerrssoonnee))              €€  1144,,0000  ccaadd..  
HHoommeemmaaddee  PPiizzzzoocchheerrii  ddeellllaa  VVaalltteelllliinnaa  
HHaauussggeemmaacchhtt  PPiizzzzoocchheerrii  ddeellllaa  VVaalltteelllliinnaa  

  

Lasagne alla Bolognese senza glutine                € 14,00 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPeerr  ttuuttttii  ii  nnoossttrrii  pprriimmii  ppiiaattttii  uuttiilliizzzziiaammoo  ssoolloo  ppaassttaa  ffrreessccaa  pprrooddoottttaa  ddiirreettttaammeennttee  ddaa  nnooii..  

AAllll  oouurr  ffiirrsstt  ccoouurrsseess  aarree  ccooookkeedd    wwiitthh  ffrreesshh  hhaannddmmaaddee  ppaassttaa..  

AAllllee  uunnsseerree  eerrssttee  GGäännggeerr  ssiinndd  mmiitt  ffrriisscchheennuuddeellnn  ggeemmaacchhtt  
 



I secondi piatti 
 

  

    LLaavvaarreelllloo  ssppiinnaattoo  ddoorraattoo  aaii  pprrooffuummii  ddii  ssttaaggiioonnee                        €€  1144,,0000  
GGoollddeenn  bboonneedd  ddiillll--sscceenntteedd  llaakkee  wwhhiittee  ffiisshh  

GGoollddffaarrbbiiggeerr  eennttggrräätteenntteenn  wweeiisssseenn  SSeeeeffiisscchh  mmiitt  aarroommaa  
    

  GGaammbbeerroonnii  aallllaa  ggrriigglliiaa                                                              €€  2200,,0000    
      LLaarrggee  sshhrriimmppss    ggrriilllleedd        

      GGaarrnneelleenn  ggeeggrriilltt      

  

    PPeessccee  ffrreessccoo  ddeell  ggiioorrnnoo                                    €€  2200,,0000    
      ffiisshh  ooff  tthhee  ddaayy  

  FFiisscchh  ddeess  TTaaggeess  
  

  FFrriittttoo  ddii  ccaallaammaarrii  ee  ccooddee  ddii  ggaammbbeerrii                          €€  1166,,0000  
FFrriieedd  ccaallaammaarrii  iinn  bbaatttteerr  aanndd  sshhrriimmppssttaaiillss  

    KKaallmmaarrffrriittttüürree  iimm  ddüünnnnffllüüssssiiggeerr  TTeeiigg  uunndd  kkrreebbsssscchhwwaannzzeenn  

  

    PPaaddeellllaattaa  mmiissttaa  ddii  ppeessccee  ee  ccrroossttaacceeii::                                                        €€  2222,,0000  
  ssaallmmoonnee,,  oorraattaa,,  ccaallaammaarroo,,  tteennttaaccoollii  ddii  ppoollppoo    

    ssppiieeddiinnii  ddii  ggaammbbeerrii,,  ggaammbbeerroonnii              
      AAssssoorrtteedd  ppaann  wwiitthh  ffiisshheess  aanndd  sshheellllffiisshh::ssaallmmoonn,,  sskkeewweerr  ooff  bbiigg  lloobbsstteerr,,ggiilltthheeaadd,,sswwoorrdd  ffiisshh,,ccaallaammaarrii  
  GGeemmiisscchhttee  FFiisscchh  uunndd  KKrruussttaazzeeee  PPffaannnnee::LLaacchhss,,  GGoollddbbrraassssee,,  SScchhwweerrttffiisscchh,,  KKaallmmaarrss,,  ggrrööββeess  KKrreebbss  SSppiieeββcchheenn  

    

  CCoossttaattaa  ddii  AAnngguuss  ccoonn  ppaattaattee  aall  ffoorrnnoo                                                  €€  2222,,0000    
                          PPeessoo  cciirrccaa  ggrr..  550000  
    GGrriilllleedd  cchhoopp  oonn  tthhee  bboonnee  wwiitthh  ppoottaattooeess  ––  wweeiigghhtt  aabboouutt  ggrr..  550000  

  GGeeggrriilllltteess  RRuummppsstteeaakk  mmiitt  BBeeiinn  mmiitt  kkaarrttooffffeellnn--  ggeewwiicchhtt  vvoonn  ccaa..  ggrr..  550000  

  

  CCoottoolleettttaa  ddii  vviitteelllloo  aallllaa  MMiillaanneessee  ccoonn  oossssoo        €€  1166,,0000  
    MMiillaanneessee  ccuuttlleettss  bbrreeaasstt    

    MMaaiilläännddeerr  kkootteelleetttt      

  

  TTaagglliiaattaa  ddii  AAnngguuss  aall  rroossmmaarriinnoo                                                                                    €€  1188,,0000  
    ee  ssccaagglliiee  ddii  ggrraannaa                  
  TThhiinnllyy  sslliicceedd  ggrriilllleedd  bbeeeeff  wwiitthh  rroosseemmaarryy  aanndd  sslliivveerr  ooff  cchheeeessee      

  GGeebbrraatteenneess  iinn  ddüünnnnee  SScchheeiibbeenn  ggeesscchhnniitttteenneess  RRiinnddfflleeiisscchh  mmiitt  ÖÖll  uunndd  GGeewwüürrzzeenn    

  mmiitt  RRoossmmaarriinnaarroommaa  uunndd  ppaarrmmeessaannsscchheeiibbeenn  

  

    FFiilleettttoo  ddii  mmaannzzoo  aaii  ttrree  ppeeppii                              €€  2222,,0000    
FFiilllleett  ooff  bbeeeeff  iinn  tthhrreeee  ppeeppppeerrss  ssaauuccee      

  DDrreeiippffeeffffeerr  RRiinnddfflleeiisscchhFFiilleett      

  

                    FFiioorreennttiinnaa  ((mmiinn..  88,,0000  hhgg))                                                                €€  44,,5500  aallll’’hhgg  

    TT--bboonnee  sstteeaakk  

      

                    TTaarrttaarree  ddii  GGaarrrroonneessee  ––  ggrr  220000  cc..aa                                                                €€  2222,,0000  

  

  HHaammbbuurrggeerr  ddii  bboovviinnoo  WWaaggyyuu  ggrr..  220000    

  ccoonn  ppaanniinnoo  ddii  sseessaammoo    ee  ffoorrmmaaggggiioo  cceeddddaarr,,  ppiiuu  ppaattaattee  ffrriittttee..                €€  1166,,0000      
                    pprreeggiiaattiissssiimmaa  ccaarrnnee  ddii  MMaannzzoo  KKoobbee  rriinnoommaattoo  ppeerr  iill  ssaappoorree,,      

                    llaa  tteenneerreezzzzaa  ee  llaa  ssttrruuttttuurraa  ggrraassssaa  bbeenn  mmaarrmmoorriizzzzaattaa  ddeellllaa  ccaarrnnee  
  

  

  

LLaa  ffrreesscchheezzzzaa  ddeell  nnoossttrroo  ppeessccaattoo  ddiippeennddee  ddaallll’’uummoorree  ddeell  mmaarree,,  iinn  mmaannccaannzzaa  ddii  ppeessccee  ffrreessccoo  ssaarraannnnoo  

uuttiilliizzzzaattii  pprrooddoottttii  ssuurrggeellaattii  ddii  aallttaa  qquuaalliittàà                        CCOOPPEERRTTOO::      EEuurroo  22,,5500  

 



  

  

  

  

  

  

I Contorni  

  
  PPaattaattee  aall  ffoorrnnoo  ––  BBaakkeedd  ppoottaattooeess//IImm  OOffeennee  ggeebbaacckkeennee  KKaarrttooffffeellnn    €€  55,,0000  

  PPaattaattee  ffrriittttee  ––  FFrriieedd  ppoottaattooeess//  PPoommmmeess  ffrriitteess                                                                                                                          €€  55,,0000  

  VVeerrdduurree  ddii  ssttaaggiioonnee  aall  vvaappoorree  ––  SSeeaassoonnaall  bbooiilleedd  vveeggeettaabblleess//                                      €€  55,,0000  

      GGeemmüüssee  ddeerr  JJaahhrreesszzeeiitt                

  IInnssaallaattaa  mmiissttaa  ––  MMiixxeedd  ssaallaadd//  GGeemmiisscchhttee  SSaallaatt                                                                                                  €€  55,,0000  

  VVeerrdduurree  ddii  ssttaaggiioonnee  aallllaa  ggiigglliiaa              €€  55,,0000  

––  sseeaassoonnaallggrriilllleedd  vveeggeettaabblleess//  ggeeggrriilllltteeggeemmuussee  ddeerr  ssaaiissoonn                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Formaggi  
  

  FFoorrmmaaggggiioo  ddii  llaatttteerriiaa  ccoonn  mmoossttaarrddaa  aallllee  cciippoollllee  rroossssee      €€  55,,0000  
LLaatttteerriiaa  cchheeeessee  wwiitthh  rreedd  oonniioonn  mmoouussttaarrdd    

LLaatttteerriiaa  KKäässee  mmiitt  rrootteenn  ZZwwiieebbeellnn  ““MMoossttaarrddaa””((  iinn  sseennffssiirruupp  eeiinnggeelleeggttee  FFrrüücchhttee))  
  

  FFoorrmmaaggggiioo  ssttaaggiioonnaattoo  ddii  VVaalltteelllliinnaa  ccoonn  mmiieellee  nnoossttrraannoo                €€  77,,0000  
  CChheeeessee  ffrroomm  VVaalltteelllliinnaa  wwiitthh  llooccaall  cchheessttnnuutt  hhoonneeyy  

  KKäässee  aauuss  VVeellttlliinn  mmiitt  hheeiimmiisscchheenn  KKaassttaanniieennbbaauumm  hhoonniigg    

    

  

  PPiiaattttoo  mmiissttoo  ddii  ffoorrmmaaggggii  ccoonn  mmoossttaarrddaa  aallllee  cciippoollllee  rroossssee                  €€  1100,,0000  
BBiittttoo  ddeellllaa  vvaalltteelllliinnaa,,  ppeeccoorriinnoo,,  llaatttteerriiaa  ggiioovvaannee,,  ttaalleeggggiioo  

      LLaatttteerriiaa,,  bbiittttoo,,  ppeeccoorriinnoo,,  ttaalleeggggiioo  cchheeeessee  wwiitthh  rreedd  oonniioonn  mmoouussttaarrdd    

LLaatttteerriiaa,,  bbiittttoo,,  ppeeccoorriinnoo,,  ttaalleeggggiioo  KKäässee  mmiitt  rrootteenn  ZZwwiieebbeellnn  ““MMoossttaarrddaa””((  iinn  sseennffssiirruupp  eeiinnggeelleeggttee  FFrrüücchhttee  

  

  

  

  

  

  



Le Insalatone 
  

IInnssaallaattaa  VVaalltteelllliinnaa::              €€  99,,0000  

iinnssaallaattaa  ddii  ssttaaggiioonnee,,CCaasseerraa  DD..OO..PP,,  

bbrreessaaoollaa  ddeellllee  nnoossttrree  vvaallllii,,  ffuunngghhii  ppoorrcciinnii            
SSeeaassoonnaall  ssaallaadd,,ccaasseerraa  cchheeeessee,,llooccaall  bbrreessaaoollaa,,  ppoorree  mmuusshhrroooommss  

VVeellttlliinneerr  SSaallaatt::  SSaallaatt  ddeerr  JJeehhrreesszzeeiitt,,  CCaasseerraaKKäässee,,  uunnsseerree  TTaalleenn  ““BBrreessaaoollaa””((ggeessaallzzeenneess  lluuffttggeettrroocckknneetteess  

RRiinnddfflleeiisscchh  aauuss  VVeellttlliinn)),,  SStteeiinnppiillzzee  

  

IInnssaallaattoonnaa  NNiizzzzaarrddaa  ::              €€  99,,0000  

iinnssaallaattaa  ddii  ssttaaggiioonnee,,ttoonnnnoo,,uuoovvaa,,ffaaggiioolliinnii,,mmaaiiss,,oolliivvee,,ffaaggiioollii    
SSeeaassoonnaall  ssaallaadd,,ttuunnaa,,eeggggss,,ffrreenncchh  bbeeaannss,,mmaaiizzee,,oolliivveess,,bbeeaannss  

NNiizzzzaaeerr  SSaallaatt::  SSaallaatt  ddeerr  JJaahhrreesszzeeiitt,,  TTuunnaaffiisscchh,,  EEii,,  kklleeiinnee  BBoohhnneenn,,  sscchhwwaarrzzeenn  OOlliivveenn,,  MMaaiiss,,  BBoohhnneenn  

  

IInnssaallaattaa  PPrriimmaavveerraa  ::            €€  99,,0000  

iinnssaallaattaa  ddii  ssttaaggiioonnee,,ppoolllloo,,ffaaggiioolliinnii,,  

mmoozzzzaarreelllliinnee  ddii  bbuuffaallaa,,mmaaiiss,,  ffaaggiioollii                
SSeeaassoonnaall  ssaallaadd,,  cchhiicckkeenn,,ffrreenncchh  bbeeaannss,,bbuuffffaalldd--mmoozzzzaarreellllaa  cchheeeessee,,mmaaiizzee,,bbeeaannss  

FFrrüühhlliinnggeerr  SSaallaatt::  SSaallaatt  ddeerr  JJaahhrreesszzeeiitt,,  HHäänncchheenn,,  kklleeiinnee  BBoohhnneenn,,  kklleeiinnee  BBuuffaallaa  mmoozzzzaarreellllaa,,  MMaaiiss,,  BBoohhnneenn      

  

IInnssaallaattaa  MMeeddiitteerrrraanneeaa::            €€  99,,0000  

IInnssaallaattaa  ddii  ssttaaggiioonnee,,ccooddee  ddii  ggaammbbeerrii,,  aanneellllii  ddii  ttoottaannoo  ttiieeppiiddii,,  

oolliivvee  ttaaggggiiaasscchhee,,  jjuulliieennnnee  ddii  vveerrdduurree  ee  ppoommooddoorriinnii        
SSeeaassoonnaall  ssaallaadd,,  wwaarrmm  pprraawwnn’’ss  ttaaiillss  aanndd  ssqquuiiddss,,oolliivveess,,ggiiuulliieennnneess  vveeggeettaabblleess,,ttoommaattooeess  

MMiitttteellmmeeeerreerr  SSaallaatt::  ““SSoonncciinnoo””  SSaallaatt,,  llaauuwwaarrmmee  SScchhwwaannzz  ddeess  KKrreebbss  uunndd  ppffeeiillkkaallmmaarrrriinngg,,  SScchhwwaarrzzeenn  OOlliivveenn,,  

ggeekkoocchhttee  uunndd  ggeesscchhnniitttteett  GGeemmüüssee  uunndd  kklleeiinnee  TToommaatteenn  

  

IInnssaallaattaa  CCaapprreessee::            €€  1100,,0000  

ppoommooddoorrii,,bbaassiilliiccoo,,mmoozzzzaarreellllaa  ddii  bbuuffaallaa  ee  oolliivvee  ttaaggggiiaasscchhee      
TToommaattooeess,,bbaassiill,,bbuuffffaalloo--mmoozzzzaarreellllaa  cchheeeessee  aanndd  oolliivveess  

CCaapprreessee  SSaallaatt::  SSaallaatt  aauuss  TToommaatteenn,,  OOlliivveenn,,  BBuuffaallaa  mmoozzzzaarreellllaa,,  bbaassiilliikkyyuumm  uunndd  sscchhwwaarrzzeenn  OOlliivveenn  

  

  
 

I piatti per i bambini 
  

  

PPeennnneettttee  ppaannnnaa  ee  pprroosscciiuuttttoo  bbaabbyy                          €€  55,,0000  
PPeennnnee  wwiitthh  ccrreeaamm  aanndd  ccooookkeedd  hhaamm  

MMiitttteellllaannggee  rrööhhrreennfföörrmmiiggee  NNuuddeellnn  mmiitt  SSaahh  nnee  uunndd  ggeekkoocchhtt  SScchhiinnkkeenn  

  

PPeennnnee  aall  ppoommooddoorroo  bbaabbyy            €€  55,,0000  
PPeennnnee  wwiitthh  ttoommaattoo  ssaauuccee  

MMiitttteellllaannggee  rrööhhrreennfföörrmmiiggee  NNuuddeellnn  mmiitt  TToommaattooSSaauuccee    

  

CCoottoolleettttaa  ddii  vviitteelllloo  aallllaa  MMiillaanneessee        

ccoonn  ccoonnttoorrnnoo  ddii  ppaattaattiinnee  ffrriittttee            €€  88,,0000  
MMiillaanneessee  ccuuttlleettss  bbrreeaasstt  wwiitthh  ffrriieedd  ppoottaattooeess  

MMaaiilläännddeerr  kkootteelleetttt  mmiitt  PPoommmmeess  FFrriitteess  

  

    

  
  



I dolci al cucchiaio 
 

 

PPaannnnaa  ccoottttaa  ccoonn  ssaallssaa  aall  mmoouu                        €€  77,,0000    
PPaannnnaa  ccoottttaa  iinn  ssoofftt  mmoouu  ssaauussee  

AArrtt  SSaahhnneeppuuddddiinngg  mmiitt  mmoouu  SSaauuccee  

  

PPaannnnaa  ccoottttaa  ccoonn  ssaallssaa  aaii  mmiirrttiillllii                      €€  77,,0000    
PPaannnnaa  ccoottttaa  iinn  ssoofftt    ssaauussee  bblluueebbeerrrriieess  

AArrtt  SSaahhnneeppuuddddiinngg  mmiitt    bbllaauubbeeeerreenn  

  

BBaarrcchheettttaa  dd’’aannaannaass  nnaattuurree  ccoonn  ggeellaattoo                        €€  77,,0000  
NNaattuurraall  ppiinneeaappppllee  wwiitthh  iiccee  ccrreeaamm  

NNaattüürrlliicchheess  AAnnaannaass  mmiitt  EEiiss  

  

MMeerriinnggaattaa  aall  cciiooccccoollaattoo            €€  77,,0000  
MMeerriinngguuee  ccaakkee  iinn  cchhooccoollaattee  ccrreeaamm  

SScchhookkoollaaddee  BBaaiisseerrttoorrttee  

  

CChheeeessee  ccaakkee  aaii  llaammppoonnii              €€  77,,0000  
cchheeeessee  ccaakkee  wwhhiittrraassppbbeerrrriieess  

cchheeeessee  ccaakkee  mmiitt  hhiimmbbeeeerreenn  

  

TToorrttiinnoo  ddii  cciiooccccoollaattoo  ttiieeppiiddoo  ccoonn  ggeellaattoo                          €€  77,,0000  
WWaarrmm  cchhooccoollaattee--ppiiee  wwiitthh  vvaanniillllaa  iiccee  ccrreeaamm  

LLaauuwwaarrmmeerr  SScchhookkoollaaddeenn  AAuuffllaauuff    mmiitt  VVaanniillllee  EEiiss  

  

TToorrttaa  ddii  cciiooccccoollaattoo  ee  ppeerree  ffaattttaa  iinn  ccaassaa                                        €€  77,,0000  
cchhooccoollaattee  aanndd  ppeeaarrss--ppiiee      

LLaauuwwaarrmmeerr  SScchhookkoollaaddeenn  uunntt  bbiirrnneenn  AAuuffllaauuff      

  

GGeellaattoo  aall  ffiioorrddiillaattttee  ccoonn  llaammppoonnii  ccaallddii                                                          €€  77,,0000  
PPllaaiinn  iiccee  ccrreeaamm  wwiitthh  hhoott  rraassppbbeerrrriieess  

VVaanniillllaa  EEiiss  mmiitt  wwaarrmmeerr  HHiimmbbeeeerree  

    

TTiirraammii  ––  ttiirraammii  ––  ssuu                €€  77,,0000  

  

““SScciiaatt””  aall  cciiooccccoollaattoo                                                                              €€  77,,0000  

  

SSeemmiiffrreeddddoo  aaggllii  aammaarreettttii            €€  77,,0000  
MMaaccaarroooonn  ssoofftt  iiccee  ccrreeaamm  

MMaannddeellggeebbääcckk  HHaallbbggeeffrroorreennee  

  

GGoolloossiittàà  ddii  ccaassttaaggnnee  ccoonn  ggeellaattoo            €€  77,,0000          

iiccee  ccrreeaamm  wwiitthh  cchheessttnnuuttss  

eeiiss  mmiitt  kkaassttaanniieenn  

  

SSoorrbbeettttoo  aall  lliimmoonnee            €€  44,,0000        

  

SSoorrbbeettttoo  aall  lliimmoonnee  ee  vvooddkkaa              €€  55,,0000      

  

SSoorrbbeettttoo  aall  BBrraauulliioo            €€  55,,0000          

Torta Crumble di pere senza glutine                           € 7,00 
  

CCOOPPEERRTTOO::      EEuurroo  22..5500  


