MENU
ANTIPASTI - VOORGERECHTEN
Pappa al pomodoro arricchita con polenta fritta e burrata
16,00 €
‘Pappa al pomodoro’, grove toscaanse tomatensoep met gebakken polenta en burrata
Polipo e gamberoni selvatici, affumicati ai ferri, crema di patate e porri
profumata all’anice, misticanza appassita 20,00 €
octopus en wilde gamba’s, gerookt op de grill, met een crème van aardappelen
en prei geparfumeerd met anijs, lauwe salade
Cicchetti veneti il fingerfood con pesce e carne 17,00 €
Fingerfood hapjes op de wijze van de Veneto streek met vis en vlees
Carne salada con tartufo e caviale
20,00 €
Licht gezouten rundsvlees met truffel en kaviaar
Tagliere di salumi e formaggi
19,00 €
Antipasto met fijne vleeswaren en kazen

PRIMI PIATTI - PASTA
Ravioli fatti in casa farciti con zucca ricotta e amaretti con tartufo fresco
25,00 €
Huisgemaakte ravioli gevuld met pompoen, ricotta en amaretti met verse truffel
Calamarata con moscardini 21,00 €
Calamarata met baby octopus
Risotto alle barbabietole, radicchio,noci pecan e fiocchi di gorgonzola 21,00 €
Risotto met rode biet, radicchio, pecannoten en gorgonzola vlokjes
Pappardelle all’amarone con ragù selvatico 23,00 €
Pappardelle met Amarone en wildragout
Linguine con vongole veraci, zafferano e bottarga 25,00 €
Linguine met venusschelpen, saffraan en bottarga

SECONDI – VLEES OF VISGERECHT
Selvaggina con ricette del giorno! 35,00 €
Wild met het recept van de dag
Carni del giorno – vlees van de dag
*dagprijs tussen € 35,00 - € 40,00
Pescato del giorno,scelto in base alla stagione e alla qualità del momento
Verse vis van de dag gekozen al naargelang het seizoen en de kwaliteit van het moment
*dagprijs tussen € 35,00 - € 40,00

I DOLCI – DESSERTEN
Dessert settimanali – dessert van de week 10,00 €

MENU DEL GIORNO – MENU VAN DE DAG
Keuze van de chef voorgerecht – hoofdgerecht – dessert
3 portate / 3 gangen 39,00 €
4 portate / 4 gangen 50,00 €

PER I PIU PICCOLI – VOOR DE ALLERKLEINSTEN
Lasagne 11,00 €
Spaghetti ragù 9,00 €
Pizza romana 9,00 €
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
Locanda Flora chiuso domenica, lunedi e giorni festivi
Locanda Flora is gesloten op zondag, maandag en feestdagen

