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“Wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal” zei 
dichter Marcus Valerius ooit. Liana & Fabio halen hun culinaire 
herinneringen op tijdens een 35-jarig gastro-revival met een 
regulier intermezzo van telkens ca. 6 weken voor een volgend 
menu. Italiaanse seizoensproducten krijgen hierbij een speciale 
en bijwijlen subtiele plek toegewezen. Het degustatiemenu 
wordt geserveerd in drie, vier of vijf gangen:
 

MENU  “Ponte di Rialto” 
[5 gangen: I-II-III-IV-V] € 73 p.p.
Passend wijnarrangement: € 43 p.p. 

MENU “Ponte dei Sospiri” 
[4 gangen: I-III-IV-V] € 61 p.p.
Passend wijnarrangement: € 36 p.p.

MENU “I Tre Ponti” 
[3 gangen: I-IV-V] € 48 p.p.
Passend wijnarrangement: € 28 p.p.
[niet verkrijgbaar op vrijdag & zaterdag]

LUNCHMENU MENU “ all’ Ita-LIANA “
[ 2 gangen ] 35,- € p.p.
(enkel van 11 u 30 tot 13 u 30)

REEDS 35 JAAR LANG
CUCINAMARANGON IN 3, 4 OF 5 GANGEN …

INSALATINA DI FIORI ED ERBE
slaatje van bloempjes en tuinaromaten | Jacobsvrucht-carpaccio |
tomatenterrine | zoetzure honingtomaatjes |  groenten- en 
kruidenvinaigrette

RISOTTINO [ DI  CARNAROLI ] ALLA PESCATORA
risotto op visserman's wijze | met zeevruchten “Pascucci”- style 

RAVIOLO GIGANTE
reuze-raviolo | vulling van kalfszwezik, champignons en bladpeterselie | 
“fondant” van artisjok, pijpajuin en zomertruffel

FILETTO DI ANATRA*
gebraden eendenborst  | flan van aardappel | “duizendblad” van 
aubergine, Roma-tomaat en courgette | reductie van doperwt en 
tuinboon | eendenjus met “reductie” van “Primitivo”  
*visgerecht i.p.v. vleesgerecht: € 8,00 supplement p.p.

FESTIVAL DI FRUTTA ROSSA** 
festival van rood fruit | koude sabayon van Aceto Balsamico**
**ass. Italiaanse kazen als EXTRA dessert : € 12,00 p.p.
**ass. Italiaanse kazen TER VERVANGING van nagerecht : € 10,00 p.p.

FIJNPROEVER:     Suggestie-dessertwijn per glas

Zoet nagerecht : Moscato d’ Asti – CERETTO : € 11,00 / glas
Kaasassortiment : Passito “Re Davide” – DAMA DEL ROVERE : € 14.00 / glas 

PROFUMI E COLORI DEL GIARDINO
D E G U S T A T I E M E N U

De gekozen menu is a.u.b. steeds door alle tafelgenoten te nemen

Allergie, intolerantie? Laat het ons weten.
Liana en Fabio houden graag rekening met uw wensen.


