
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
salade, verse frieten, aioli en geroosterde 
seizoensgroente.

MENU Dinerkaart

Voorgerechten
Tomatensoep € 4,50
Eigen gemaakte tomatensoep met basilicum

Heldere kippensoep € 4,50  
Huisgemaakte heldere soep, grof geplukte 
kip en verse groenten

Broodplankje € 4,50  
Brood, kruidenboter, tapenade en aioli

Carpaccio € 10,50
Runder carpaccio, truffelmayonaise, 
Parmezaanse kaas, spekjes en pijnboompitten

Gamba’s € 10,50  
Wasabi structuur, limoen créme, 
zongedroogde tomaten en balsamico dressing

Proeverij Citta Romana € 12,50
Bonbon van zalm, gerookte paling, 
Hollandse garnalen en krokante Gamba

Hoofdgerechten
Vis
Zeebaars € 18,50
Groente van het seizoen, parelgort en 
saffraansaus

Gamba’s a la plancha € 19,50 
Grote gegrilde gamba’s met olijfolie 
en knoflook

Vangst van de dag Dagprijs
Iedere dag een wisselend aanbod van verse vis   
  
Fish and Chips  € 15,50  
Naar Engels gebruik, geserveerd in een 
krant en remoulade saus  

Wok Oedan € 12,50  
Noodles met groenten en garnalen
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Vlees
Black Agnus steak € 18,50
200 gr malse Black Angus steak met 
seizoens groenten en chimichurri

Surf en Turf € 23,50
200 gr Ribeye, wilde gamba, seizoens 
groente, chimicurri en portcini jus

Marokkaanse Tajine met Kip € 18,50
Op Marokkaanse wijze gegaarde kippendijen, 
gekonfijte citroen en groene olijven

Marokkaanse Tajine met Rund € 18,50
Volgens origineel recept gestoofde 
Black Angus sukade met gekarameliseerde
pruimen en cashewnoten

Spareribs € 18,50  
Ambachtelijk bereid met The Big Green Egg, 
met een saus naar keuze

Black Angus burger € 15,50  
Mosterdmayonaise, spekjes, tomaat, augurk 
en gebakken ei

Saté € 15,50   
Van kippendijen, atjar, kroepoek en 
satésaus

Wok Ajam € 12,50   
Noodles met groenten en stukjes kip



MENU
Pasta’s en Pizza’s
Carbonara € 12,50  
Tagliatelle met spekjes, sjalotjes, 
Parmezaanse kaas, room en peterselie

Bolognese € 12,50  
Spaghetti met tomatensaus, ui en 
rundergehakt

Pizza Margerita € 8,50  
Tomaten, Mozzarella en basilicum

Pizza Quattro fromage € 9,50  
Mozzarella, Goudse kaas, gorgonzola, 
Parmezaan en tomaat

Pizza Tunno € 9,50  
Tonijn, tomaat, mozzarella, ui en olijven

Pizza Vegetariano € 9,50  
Tomaat, mozzarella, gegrilde courgette, 
aubergine, champignon, paprika en ui

Pizza Salami € 9,50
Tomaten, mozzarella en salami

Pizza à la Hamada € 9,50  
Tomaten, mozzarella, chorizo, rode peper en 
knoflook

Maaltijdsalades
Caesar salade € 12,50
Knapperige sla, ei, croutons, spekreepjes, 
Parmezaanse kaas en een frisse dressing

Geitenkaas salade € 13,50
Knapperige sla, geitenkaas, walnoten, 
grannysmith en een mosterddressing

Salade Nicoise met zalm € 13,50
Knapperige sla, zacht gegaarde zalm, 
haricoverts, kappertjes, ui, olijven en tomaat

Dinerkaart
Vanaf 17:00 uur

Voor de kinderen 
Pannenkoek € 5,50  
Naturel, poedersuiker of met chocoladepasta

Mickey of Mini mouse     € 7,75  
Frikandel of kroket met friet en appelmoes

Spaghetti Bolognese  € 6,50  
Spaghetti met rundergehakt en tomaat

Poffertjes 6 of 12 stuks                         € 5,50 / € 7,75 
Naturel of met poedersuiker

Kinderijsje € 2,50
Met een leuke verassing!

Nagerechten
Crème brulée  € 6,75 
Crème brulée bereid in eigen keuken met 
vanille ijs

Kaas plateau € 9,50
Plateau met diverse kaas soorten, vijgen 
chutney, rozijnenbrood en notenijs

Dame blanche € 6,75
Vanille ijs met warme chocoladesaus en 
slagroom

Dame noire € 6,75
Chocolade ijs met stukjes witte chocolade, 
chocoladesaus en slagroom

Cheesecake € 6,75
Mango gel, gekarameliseerde ananas 
en passievruchtenijs

Coupe Citta Romana  € 6,75
Vers fruit van het seizoen met 
diverse ijssoorten
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Brood
Ciabatta brood; 
keuze uit wit of bruin
Carpaccio € 8,50
Runder Carpaccio, truffelmayonaise, granapadano, 
spekjes en pijnboompitjes 

Gerookte zalm € 8,50
Gerookte zalm met roomkaas, sjalotjes en sla

Gezond € 7,50
Kaas, ham, ei, sla, tomaat en komkommer

Kroketten € 6,50
2 kroketten, sla, rauwkost en mosterd

Oude of Jonge kaas € 5,50
Knapperig broodje met pittige Old Amsterdam 
of een zachte jonge kaas

Clubsandwich Kip € 8,50
Sla, gerookte kip, spek, appel, ei, tomaat en 
mosterd 
 
Clubsandwich Zalm € 8,50
Sla, gerookte zalm, ui, kappertjes, tomaat en 
een huisgemaakte cocktailsaus  
 

Salades
Caesar salade € 12,50
Knapperige sla, ei, croutons, spekreepjes, 
Parmezaanse kaas en een frisse dressing

Geitenkaas salade € 13,50
Knapperige sla,  geitenkaas, walnoten, 
grannysmith en een mosterddressing
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lunchkaart
(12:00- 17:00 uur)

Uitsmijters/omelet
Ham, spek en/of kaas € 6,50
Geserveerd op ambachtelijk bruin of wit brood

Boerenomelet € 7,50
Omelet met ui, champignons en diverse groenten 
op ambachtelijk bruin of wit brood

Pannenkoeken
Naturel € 5,00
Spek € 5,50
Appel € 5,50

Warme gerechten 
Black Angus burger € 15,50
Mosterdmayonaise, spekjes, tomaat, augurk 
en gebakken ei

Saté € 15,50
Van kippendijen, atjar, kroepoek en satésaus

Friet met mayonaise €   3,50

De warme gerechten worden geserveerd met 
salade, verse frieten, aioli en geroosterde 
seizoensgroente.




