Voorgerechten

Zondag lunch

Carpaccio

In de Brasserie kunt u uitsluitend op zondag
genieten van een heerlijke a la carte lunch, brunch
of high tea.

Rund | Parmezaan | salade |truffelcrème

10

Vittello Tonnato
Kalf | tonijncrème | kappertjes | salade

10
Wij zijn vanaf 12.00 uur geopend.

Carpaccio van zwaardvis
Zwaardvis | dille | olijfolie | limoen

9

Caprese
Buffelmozzarella| tomaat | basilicum

8

Gamba’s
Gamba’s | knoflook | paprika | kreeftenjus | rucola 12

Torre di Parmegiana
Aubergine | tomaat| mozzarella | tomatensaus

8

Burrata
Burrata | gerookte zalm of Parmaham en rucola

13

Prinsen & Prinsessen menu
Lekkerbekje
vis met frites

Soep

9

Varkenshaasspiesje

Zuppa di pomodori
Italiaanse tomatensoep

spiesje varkenshaas met satésaus

6

9

Pasta
Keuze tussen pasta pesto of pasta Bolognese 8

Kinderijsje in “kasteel” beker
In meeneem beker voor thuis

Borrel/Antipasti plank

3,75

De vleesgerechten worden geserveerd met
Franse frieten, mayonaise en appelmoes.

Beleef de smaken van Italië
Selectie van Italiaanse vleeswaren

9.50

Selectie van Italiaanse kazen

9.50

Combinatie van kazen en vleeswaren

16.00

Hoofdgerechten
Parelhoenfilet
Olijf | groene asperges | saus van limoen

18

Saltimbocca
De Yakiniku, wat in het Japans gegrild vlees
betekent, is een kamado grill naar traditioneel
Japans model. De Yakiniku is de ultieme kamado
voor iedereen die houdt van het rokerige
grillsmaakje.

Kalfsvlees |Salie |Parmaham |Marsalasaus

Brasserie Baronne is dealer van deze Japanse grill.
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

Zeebaars

20

Tagliata di Manzo
Black Angus Steak| cherry tomaten |Parmezaan
rucola | aceto balsamico
Tomaat |olijf | kappertjes | knoflook

22
20

Risotto
Champignons | truffel | Parmezaan

16

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met pasta

Chef’s choice

Dessert

Laat u verrassen door onze chef.

Tiramisu

3-gangen menu

30

4-gangen menu

35

Per tafel te bestellen.

Tiramisu met stracciatella ijs

8

Panna Cotta
Panna Cotta met rood fruit en munt

8

Semifreddo
met roodfruit en crumble

8

Italiaans schepijs
diverse soorten – prijs per bol

1.50

Kaasplankje
Stel uw eigen kaasplankje samen met
Italiaanse kazen (5) uit onze vitrine

11

