
ANTIPASTI
Voorgerechten 

Insalata Roberto’s   14
Seizoensalade, Cuore de Bue tomaten, 
pijnboompitten, 
Reggio Emilia balsamico azijn  
Mogelijke toevoeging:
Prosciutto San Daniele     16  
Capesante - coquilles     19  
Gamberi -  gamba’s   19

Finissima di polpo    16
Dungesneden rouleau van octopus,
geserveerd met venkel en 
sinaasappeldressing   

Antipastissimo    25
Voor 2 personen: een selectie van 
klassieke Roberto’s voorgerechten  

Fritturina classica   21
Krokant gefrituurde vis, inktvis, gamba’s
Ligurische groene salsa  

Carne cruda    17
Drie bereidingen van tartaar:
kwartelei, truffel, citroen  

Mozzarella e pomodori   15
Maak uw keuze uit mozzarella van 
huize ‘Casa Madaio’ 
klassiek, gerookt of burrata  
geserveerd met Cuore di Bue tomaat  
 
Il Carpaccio Cipriani    15
Dungesneden ossenhaas met een 
klassieke saus, gecreëerd door Guiseppe 
Cipriani in Harry’s bar in Venetië in 1950 

Zuppa
Soep

La zuppa di pomodoro   12
Roberto’s tomatensoep, crostini, basilicum   

Maak uw keuze uit het gehele à la carte menu

3-gangen voor €49
of

4-gangen voor €59

PRIMI
Risotto en Pasta

Risotto ai due ori   26
Risotto met saffraan en bladgoud,
een ode aan Gualtiero Marchesi 
Voor de risotto geldt een bereidingstijd 
van 22 minuten

Le paste
Huisgemaakt pasta

Ravioli all ’astice    28
Ravioli met kreeftenvulling en
kreeftensaus      
 
Tajarin alla Piemontese   14
Tajarin, gebakken eigeel, boter  
Mogelijke toevoeging:     
Seizoens truffel    22  
     
Tortellini in brodo   18
Tortellini gevuld met Parmaham en 
Mortadella, geserveerd met kippenbouillon   
 
Ravioli di polenta tostata  20
Ravioli van polenta gevuld met ‘salsiccia’,
portobell0 en artisjokcrème 

Fagottini alla Carbonara   21
Fagottini gevuld met Carbonara saus

Tagliatelle all’anatra   24
Tagliatelle met eendenragout 

PASTA SECCA
Droge pasta

Penne alla Norma   16
De beroemde pasta uit Catania, Sicilië,
genoemd naar Vincenzo Bellini’s opera:
penne met gefrituurde aubergines, 
tomatensaus en gedroogde ricotta    

Spaghettini alle vongole e bottarga 25
Spaghetti met vongole, geserveerd met 
bottarga, een delicatesse van 
gepekelde viskuit   



secondi
Hoofdgerechten 

Il Pesce
Vis

Orata in cartoccio   24
Dorade ‘en papillotte’ bereid met olijven,
tomaat en witte wijn 

Cacciucco alla Livornese   24
Traditionele vissoep uit Livorno met
minimaal vijf seizoens vissen zoals het aantal
‘C’s’ in de naam 

Merluzzo con romanesco   28
Kabeljauw met polenta en romanesco

      
I VEGETARIANI
Vegetarian

Verdure in crosta di sale   20
Wintergroenten bereid 
in een zoutkorst 

La Parmigiana scomposta  17
Gebakken aubergine, mozzarella créme,
tomatengel, basilicum  

     

Dolci
Nagerechten

Roberto’s Tiramisú    10
Roberto’s klassieke recept  

La bomba invernale    11
‘Bombe’ van karamelchocolade gevuld met
mangosabayon, amandelsaus 

Tortino nero al cioccolato bianco  12
Lava cake gevuld met witte chocolade

Selezione di quattro formaggi  15
Selectie van vier kazen 

Deel je leukste foto op Instagram! Tag ons en krijg je koffie of thee van het huis!
#robertosrestaurant - @RobertosRestaurantAmsterdam 

La carne
Vlees 

Quaglie al vin brûlé   30
Kwartel bereid met pancetta, pruimen
druiven en rode wijn
    
Cotoletta alla Valdostana  38
Gefrituurde kalfskotelet gevuld met 
ham en Fontina kaas

Tagliata di manzo   32
Entrecôte met gebakken paddenstoelen
en rodewijnsaus

Contorni
Bijgerechten    5

Vraag onze bediening naar de 
seizoensgebonden bijgerechten

I Gelati
Huisgemaakt ijs

Per bol     4

Mexicaanse vanille
   
Donkere chocolade

Napolitaanse espresso

Pistache

Limoncello (sorbet)

Pompoen (sorbet)


