
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu 



*Heeft u voeding allergieën, vraag dan naar onze allergenen kaart  

 
 
 
 
 
 

Gli antipasti  

 
Burrata e pomodorini freschi 

Apulisch brood, burrata, tomaten, basilicum, balsamico en olijfolie 

 

Vitello tonnato 

Dungesneden kalfsvlees met tonijnsaus, Parmigiano Reggiano en kappertjes  

 

Involtini di carpaccio Ferilli’s 

Ingerolde runder carpaccio met rucola, truffel en Parmigiano Reggiano  

 

Polpo 

Octopus met bleekselderij, cherrytomaatjes, zwarte olijven en gemengde  sla 

 

Calamari alla griglia 

Gegrilde inktvis met knoflook, rode peper en peterselie 

 

Tartare di tonno  

Tonijntartaar met avocado en pesto van rucola 

Burrata con verdure e menta 

 

Burrata met verse gegrilde groenten en munt  

Burrata Norcia 

Burrata met zwarte truffel en San Daniele ham 

 

Burrata di mare 

Burrata met verse tonijntartaar, limoen, geraspte gember en olijfolie  

 

Tagliere Ferilli’s 

Assortiment van burrata, San Daniele ham, tomaten, bresaola, 

Parmigiano Reggiano, vitello tonnato, olijven en focaccia 

 



*Heeft u voeding allergieën, vraag dan naar onze allergenen kaart  

 

 

 

Le insalate 

 
 

Insalata di Jacob  

Tonijn, buffelmozzarella, avocado, tomaten, basilicum, kappertjes  

Insalata di spinaci  

Spinazie, avocado, tuinbonen, komkommer en Pecorino kaas 

Insalata Cesar con “crispy” pollo  

Romaine sla, Parmigiano Reggiano en krokante kip 

 
 

Le zuppe 

Pappa al pomodoro  

Toscaanse tomatensoep met stukjes brood en basilicum 

 
 

Le paste 

Mezze maniche alla Carbonara  

Mezze maniche pasta met eieren, Pecorino kaas, Parmigiano Reggiano, 

peper en guanciale 

Lasagna Tradizionale  

Lasagna met biologisch rundergehakt, lamsgehakt, kalfsgehakt 

tomatensaus, mozzarella en Parmigiano Reggiano 

Tagliolini al tartufo  

Verse tagliolini pasta met room, zwarte truffel en Parmigiano Reggiano  

Linguini all’astice   

Verse linguine, met kreeft, tomaten en bisque 

Ravioli cacio e pepe con gamberi rossi, burrata e lime  

Ravioli gevuld met mozzarella, saus van kaas, peper en garnalen bisque, 

rode Mazara del Vallo garnalen, burrata en limoen 

Ravioli crudo e salvia  

Verse ravioli gevuld met buffelmozzarella, geserveerd met San Daniele  ham en 

een saus van boter, room, peper en salie 



*Heeft u voeding allergieën, vraag dan naar onze allergenen kaart  

 

I secondi 

 

Melanzana alla Parmigiana  

Gegrilde aubergines met tomatensaus, mozzarella, 

Parmigiano Reggiano en basilicum 

Polpette Ferilli’s  

Gehaktballen van biologisch rundergehakt, lamsgehakt, kalfsgehakt 

in tomatensaus met mozzarella 

Scaloppina al limone o funghi *  

Kalfsschnitzel met citroensaus of champignons 

Branzino all’ acqua pazza *  

Wilde zeebaars met een krokant laagje van aardappel of 

met cherrytomaatjes, olijven en kappertjes 

Tagliata di manzo *  

Australische runder rib-eye, met rucola, Parmigiano Reggiano 

en balsamicoazijn. 

Scaloppina Milanese di pollo *  

Biologische kipschnitzel gepaneerd met Parmigiano Reggiano 

Salmone in crosta di pistacchi su crema di cacio e pepe*  

Gebakken zalm met een korst van pistache en crème van kaas en peper  

 
 

*wordt geserveerd met spinazie en aardappeltjes 

 
 
 
 

Le pizzette 

 
 

Pizzetta al caviale  

Pizzetta met mascarpone kaas, mozzarella en kaviaar 

 

Pizzetta al tartufo  

Pizzetta met mozzarella, zwarte truffel, rucola and Parmigiano Reggiano  



*Heeft u voeding allergieën, vraag dan naar onze allergenen kaart  

 

 

 

 

 

I dolci 
 

 

 

 
 

Tiramisu’ con gocce di cioccolato 

Huisgemaakte tiramisu’ met chocolade druppels 

 

Panna cotta ai frutti di bosco  

Panna cotta met een saus van bosvruchten 

Meringa Ferilli’s 

 

 

Meringue taart geflambeerd aan tafel  

Cioccolatini Ferilli’s 

Chocolade bonbons van Ferilli’s 

 

Affogato Italiano 

Italiaans vanilla-ijs met espresso 

 

Sgroppino  

Aan tafel bereid met Italiaans citroenijs, prosecco en vodka  

Crema Catalana 

 

 

Vanille Creme en gekarameliseerde suiker geflambeerd aan tafel  

Formaggi 

Selectie van Italiaanse D.O.P kazen 

 



 

Caffe’ & Tisane  

 
Espresso 

 

Espresso maccchiato  

Doppio espresso  

Doppio espresso macchiato  

Black coffee  

Latte macchiato  

Cappuccino  

Verse munt thee  

Verse gember thee  

Verscheidene verse theesoorten  

 
Softdrinks 

 

 

Coca Cola/Light/Zero 

 

London Essence Tonic Water  

London Essence Ginger Ale  

London Essence Soda Water  

London Essence Ginger Beer  

Orange juice  

Cranberry juice  

Pineapple juice  

Tomato juice  

San Pellegrino Limonata  

San Pellegrino Aranciata  

Fanta Cassis  

Ice tea green  

Crodino  

 
San Pellegrino 

 

 
Acqua Panna 0,25 lt 

 

Acqua Panna 0,75 lt  

Acqua S.Pellegrino 0,25 lt  

Acqua S.Pellegrino 0,75 lt  

 


