ESTIVO

ZOMER

PRANZO

LUNCH

Antipasti - Voorgerechten

Pinsa Romana arricchita con i suoi antipasti (per 2 persone) 28,00 €
Pinsa Romana met diverse antipasti (voor 2 personen)
Tartara di manzo piemontese con tartufo nero e panna acida aromatizzata con nepitella 15,00 €
Rundstartaar uit Piëmonte, zwarte truffel, zure room gearomatiseerd met wilde munt
		

Burrata di Andria IGP con zuppa di pomodori, melone e bastoncelli con olive e cipolle 12,00 €
Burrata uit ‘Andria’ IGP - Puglia in een soepje van verse tomaat, meloen en broodstengels met olijven en ui
Polpo affumicato ai ferri con spicchi di patate, cipolla di Tropea e pomodorini 14,00 €
Gerookte gegrilde octopus met stukjes aardappel, Tropea ui en kerstomaatjes

Primi - Pasta
Pici con molluschi di mare, profumati con colatura di alici di Cetara pastellati al nero di seppia 18 ,00 €
‘Pici’ met schelpdieren verrijkt met Cetara ansjovisolie en zwarte inktvisinkt
Fettuccine saltate nel burro ai porcini, vellutata leggera alle patate e tartufo fresco 15,00 €
“Fettuccine” gesauteerd in boter met eekhoorntjesbrood, in een lichte aardappelvelouté en verse truffel
Filei al ragu’ Calabrese 15,00 €
‘Filei’ met een typische vleesragout uit Calabrië
											
Cappelli del prete ripiene con melanzane violette fiorentine, pesce spada fresco e bisque di scamponi 15,00 €
‘Cappelli del prete’ gevuld met violet aubergine, verse zwaardvis en een bisque van grote garnalen
Il risotto dell’giorno 15,00 €
Risotto van de dag
Pasta senza glutine su richiesta / glutenvrije pasta op aanvraag

Secondi – Vlees of Visgerechten
Carne del giorno di alta qualità 20,00 €
Vlees van de dag van hoge kwaliteit
Pescato del giorno (di stagione) 20,00 €
Verse vis van de dag (seizoensgebonden)

Dolci – Nagerechten
Quadrotto ricotta e pere con caramello salato e croccante al pistacchio 8,00 €
Quadrotto met ricotta en peer, gezouten caramel en krokant van pistache
Tiramisù scomposto 8,00 €
Tiramisu op andere wijze
Crema bruciata di Alghero e mirto bianco 8,00 €
Gekarameliseerde crème uit Alghero met witte Mirto likeur

Per i piú piccoli
Lasagna classica 10,00 €
Pizza margherita 8,00 €
Spaghetti al ragú 8,00 €

Novitá – nieuw

SCELTA DELLO CHEF 3 PORTATE ANTIPASTO - PRIMO - DESSERT 35,00 €
KEUZE VAN DE CHEF VOORGERECHT - HOOFDGERECHT - DESSERT
Cucina aperta dalle ore 11.30 alle ore 14.00
Keuken open van 11.30 uur tot 14.00 uur
Si possono richiedere gli allergeni - Allergenen kunnen altijd opgevraagd worden
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Locanda Flora chiuso domenica, lunedi e giorni festivi
Locanda Flora is gesloten zondag, maandag en feestdagen

