SI BEVE

WAT DRINKEN WE

Eat Love vermouth 
onze versie van riserva vermouth, die we nog laten infuseren met
zeste van appelsien en tijm. met een olijf uit Puglia geserveerd.

12

Gin & Tonic
mooie verhouding van 50ml gin en 100ml tonic. onze gin wordt
verrijkt door een infusie van verveine en Amalfi citroenschil.

13,5

Spritz Canal Gante
11,5
geen aperol, maar een eigen geheim recept voor de basis van onze spritz,
afgetopt met prosecco. heerlijk op terras van de Gentse Canalgrande.
Negroni Barbarosa
variatie op de klassieke negroni, verrijkt met toetsen van rabarber en
basilicum.
Virgin Watermelon
lekker zoete watermeloen met gember, munt en citroenverveine,
afgetopt met fris bruisend water.

12

7

Prosecco Ca Furlan Cuvée Béatrice

6

25

Riesling bianco - witte wijn

6

24

Pinot nero rosato - rosé wijn

6

25

Tempranillo rosso Salbide - rode wijn

6

25

Cristal pils

3

l’Arogante - blond en hoppig bier5,5
Summer Mikkeler bier 0°

4,9

Spa plat of bruis 50 cl

5,5

Belvoir limonade ginger

3,9

Belvoir limonade citroen

3,9

Belvoir limonade vlierbloesem

3,9

Hibiscus, steranijs & chili ijsthee

3,5

Hoorens koffie

3,5

SI MANGIA
WAT ETEN WE

Olive Gigante V EG A N 7
groene reuze biodynamische olijven uit Puglia.
Cicchetto al Peperone V EG A N 7
rode piquilo peper en gepofte ui op een broodje.
Cicchetto al Alice
alice staat voor ansjovis, met wat heerlijke stracchino kaas en
kappertjes op een broodje.

9

Cicchetto al Vitello 	
traag gegaarde carpaccio van kalfsvlees met picklesbéarnaise op
een broodje.

9

Spread l’Amore V EG A N 12
2 spreads van aubergine en rode paprika met grissini broodstokjes.
Huisgemaakte rilette
gepekelde augurk en ui, grissini.

12,5

Plankje kaas V EGGIE 15
chef Sam laat zich gaan met een compote en tijmbalsamico bij de
selectie kaas van Mekka.
Super salumi
bijzondere selectie charcuterie Carnivale .

16,5

Eat Love Cicchetti Misti (Venetiaanse tapa’s mix - kan ook veggie)25
de Venetiaanse sferen van de Canalgrande brengen we naar de Canal Gante.
een gemixt bordje cichetti en antipasti, bestel nog een spritz daarbij en
tchin-tchin!

Love mother earth,
it’s the only planet where you
can celebrate life with a Spritz
and molto amore
#E ATLOV EPIZZAGHENT

Bestel ook gerust een flesje wijn of een pizza next
door – we zijn Una Famiglia

