Voorgerechten

Garnaalkrokketjes
              
Kaaskrokketjes
Rundscarpaccio “Sud et Sol”                     
Carpaccio van octopus originale
Tapas mix van de dag (min.2p)
Bruschette scampi                                                                               
Oesters creuse 6 st op ijs
Scampi diavola (pikante tomatensaus)
Scampi crèma e aglio (lookroom)
Gegratineerde reuzemosselen
Calamarri fritti ( inktvisringen )

  

                     9.50
                      8.50
             
     13.00
     13.50
                               p.p.         10.00
                                 12.00
     11.00
  

                                 14.00
                                 14.00
     10.00
                                   9.50

Soepen
Tomatensoepje met scampi en cognac
                                                                                            7.00
Minestrone                                                                                                                                                           6.00
Caciucco (kruidige vissoep van de dag )                                                                                                  10.00

Maaltijdsalades
Salade “Sud et Sol” ( zalm , scampi en gamba )
                                 18.00
Toscaanse salade met gegrild piepkuiken                                                                                              15.00
Insalata ai scampi e senape (scampi , mosterddressing )
                                 18.00
Isalata frutti di mare fritti (zeevruchten)                                                                                                  18.00
Salade met gebakken zalmreepjes                                                                                                            17.00

Visgerechten
Visschotel “Sud et Sol” ( vissassortiment van de dag )
                             24.50
Verrassingsbord van schelp- en schaaldieren       
                             24.00
Duo calamarri e scampi livornese   
                             19.50
Scampi zingera ( provençaalse groentjes )                                                                                          19.00
Gegrilde tonijn met mafalde (pasta) aglio e olio                                                                               22.00
Kabeljauw uit de oven met een beurre blanc van anjovis en broccoli                                       21.00
1/2 kreeft ( belle vue , amoricaine , dijonaise )
                             30.00
1/1 kreeft ( belle vue , amoricaine , dijonaise )                                                                                   50.00

Vlees
Lamscarée robespière ( look rozemarijn )
                             21.00
Lamskotteletjes arrabiata ( pikante tomaat )
                             20.00
Mixed grill à l’itallienne ( dagassortiment )
                             23.00
Scallopa Val d’Ostana (champignons-kruiden-witte wijn)                                                             19.00
Filet pur naar keuze ( peper , gorgonzola , pizzaïola , champignons )
                             23.50
Entrecote naar keuze (peper , gorgonzola , pizzaïola , champignons )                                      19.00
Ossobuco      
                             22.00

Pasta’s en risotto’s
Pasta mista van de chef ( lasagna , canneloni en ravioli scampi )
19.00
Lasagna
               12.00
Spaghetti scampi                                                       
               18.00
Penne vegetarianna                                                                                                                                    12.00
Spaghetti bolognese
               11.00
Penne arrabiata
                             10.00
Garganelli aragosta ( 1/2 kreeft )
                                                          27.00
Canneloni al ragu                                                                                                                                        13.00
Gnocchi al pesto e scampi                                                                                                                        18.00
Risotto scampi
Risotto aragosta (1/2 kreeft )

                             18.00
                             27.00

Lunch menu

        Suggesties

   
Scampimenu zoals in het zuiden
Slaatje met yochurtdressing en scampi
		
*****
Scampistaartjes in een zachte
curryroom met paprika
		
*****

31.00 per persoon
15.00 aangepaste wijnen ,
waters en koffie

Voorgerechten

Gevulde appelsien met ijs

Krabcocktail à l’ancienne                                                                                                                                    13.00
Kikkerbillen lookroom                                                                                                                                         12.00  
Kikkerbillen lookboter                                                                                                                                         12.00
St jacobsvruchten met balsamico en pijnboompitjes                                                                              14.00
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hocolade
Tiramisu of C

Kabeljauwhaasje met een duo van gevulde artsjokken                                                                          21.00
Parelhoensuprème geparfumeerd met rozemarijn en honing                                                              19.00
Mafalde met st jacobsvruchten en scampi                                                                                                   19.00
Cappello van St jacobsvruchten met gourget en artisjok                                                                        19.00              
Junior c’ôte à l’os met drie pepers                                                                                                                   25.00

   
   Mosselmenu
Mosseltjes marinara
******
Spaghetti alle cozze amorecana
******
Chiocolato e chiocolato

29.00 per persoon
15.00 aangepaste wijnen ,
waters en koffie

