Delicatessen
als hapje, om te delen
of als voorgerecht

LA MER
OESTERS
speciales Geay (3 stuks) 10,5

KAVIAAR
Siberian, №3, 50 gram 85,0

APÉRITIFS
CHAMPAGNE 12,0
Huré Frères Brut

CAVA 6,0
d’Arciac Brut

CHARCUTERIE
warm gerookte eendenborst op flinterdun
krokant platbrood met honingpesto en portsiroop

SPRITZ 8,5

Campari, Aperol of Limoncello

PORT & TONIC 7,5

tawny port met tonic,
kaneel en sinaasappel

AMERICANISSIMO 8,5
rode vermouth, Campari
& bruisend water

GIN & TONIC

vraag naar het aanbod

SANS ALCOOL
DRUIVENSAP 4,5
biologisch druivensap
van Duitse wijnmaker Feth
ZERO ZERO TONIC 8,0
alcoholvrije gin,
tonic en komkommer

LAVENDER POWER 5,5
huismocktail - lavendel,
munt & limoen

CHINOTTO 4,0

zoet-bittere citrus soda

PIMENTO 4,0
pittig ginger beer
FRITZ-SPRITZ 4,0

frisse rabarber soda

met kaasbechamel gevulde zuurdesemtosti met kaaswaaier
9,0

licht gerookte lamsham met groene kruiden
en smeuige eiersalade met gerookte paprika

12,5

RILLETTES

boterzacht smeersel van gebraden en gekonfijte kip

CROQUE BELLAMI’S

draadjesvlees, boerentruffelkaas, rode uitjes, cornichons
met bietenmayonaise

JAMBON D’AGNEAU

8,5

CANARD & CAMEMBERT

gerookte eendenborst, camembert en honing
met hazelnootmayonaise

12,5

jong belegen boerenkaas en Bourgondische ham
met ketchup

FOIE GRAS D’OIE BRULEE

FROMAGE DU MOMENT

ballotine van ganzenlever met een krokant suikerlaagje
blauwe bessen en specerijensiroop
met een karafje Sauternes

vraag gerust met welke kaas wij deze vandaag serveren

8,5

CANNOLI

om een stokje gebakken Siciliaans ‘open’ koekje,
a la minute gevuld met een romige vulling van
mascarpone, parmezaanse kaas, gorgonzola en hazenoot 7,5

CAMEMBERT FLAMBÉ (125 gram)

18,5

HOMARD & SCAMPI

Holtkamp kreeftkroketjes, scampi’s en remouladesaus

26,5

zachte kaas met truffel, portsiroop, blauwe bessen
en nootjes, lauwwarm uit de oven

7,5

POMMES FRITES

zeewiertempurachips, met mierikswortelremoulade,
viseitjes en tonkatzusaus

6,5

TRUFFELCHIPS met hazelnotenmayonaise

4,5

12,5

SALADE
DU MOMENT

11,5
10,5

DESSERTS - ETC.
DESSERT DU MOMENT

vraag naar het dessert van vandaag
8,5

FRIANDISES

zoetigheid voor bij uw koffie of thee
1

9,5

zachte geitenkaas, tomatenpesto en hazelnootjes

19,5

scampi’s, chorizo, kaas, tomaat en uitjes,

NOS FAVORIS DU MOMENT

met een bol burrata 16,5

flinterdun platbrood uit de oven met tomatencrème fraiche

SCAMPI & CHORIZO

met gebakken kiphaasjes 15,5

11,5

PIZZETTE

CHEVRE & TOMATE

suikersla, biologisch ei
en parmezaanse kaas & dressing

vraag naar de salade van
vandaag

rundvleeskroketten met truffelmayonaise en suikersla

gorgonzola, rode ui en chorizo

NORI TEMPURA

WIFI: BELLAMI’S GUEST | WACHTWOORD: 6Escargots

14,5

met 6 gepelde scampi’s 16,5

DRAADJESVLEES

GORGONZOLA & CHORIZO
14,5

15,5

open zuurdesemsandwich

AMBACHTELIJKE KROKETTEN
7,5

11,5

IBERICO & HOISIN

draadjesvlees in eigen jus, Amsterdamse uitjes,
suikersla en truffelmayonaise

IBERICO RIBS (160 gram)

langzaam gegaard Iberico-ribvlees met marinade
van sinaasappel, kardemom en roze peper, met cassave
crackers, hoisinmayonaise en pompoenketchup

carpaccio van gerookte rib-eye,
met parmezaan
en truffelmayonaise

CAESAR SALAD

TALLEGIO & PORT

BITTERBALLEN (6 stuks)

rundvleesbitterballen met Worcestermayonasie

10,5

5,0

met room gevulde mozzarellabol met tomatenpesto,
salade mesclum, rode ui en tomaatjes

9,5

LES AUTRES

gefrituurde avocado met truffelmayonaise
en tomatenrelish met citroentijm

langoustinebisque
afgemaakt met cognac
en vers geslagen room

met truffelmayonaise

TARTINES*

langzaam gegaarde zoetpittige ibericoribs
met zoetzuur van diverse groentes en hoisinmayonaise

ROQUEFORT & ORANGE (80 gram)

pittig blauwaderkaas op een sinaasappelcracker,
met rozemarijnolie en kaneelschaafsel
met een karafje Colheita Port 1998

DM

BURRATA & PESTO

WINKELER GROTKAAS (80 gram)

warme camembert, aan tafel geflambeerd

BELLAMI’S BISQUE

gekruide open sandwich met tomaatjes

FROMAGES

verrassende oude kaas van geiten- en koemelk
met florale tonen

9,5

19,5
34,5

LES
INCONTOURNABLES

CARPACCIO

heerlijk gekruide hausmacher leverworst van
Bakker uw Slager, met glühweinsiroop en Kesbeke zuren 9,5

FAVO CADO

11,5

JAMBON & FROMAGE

HAUSMACHER BOULANGER

BELLAMINI 6,5

crème de peche & cava

CROQUES

CANARD & MIEL

10,5

6,5

FROMAGES

selectie van
binnen- en buitenlandse kazen
12,5

* Op verzoek kunnen wij de tartines serveren op slaschuitjes in plaats van brood, behalve de tartine Taleggio

