
BEVANDE, APERITIVO & VINO 

 

 

 

KOFFIE 
met koe-, haver-, kokos- of amandelmelk 

met supplement van bolletje ijs naar keuze + 0,80 

espresso 2,50 

doppio 3,20 

macchiato 2,80 

koffie 2,50 

cappuccino 2,90 

koffie verkeerd 3,00 

latte macchiato 3,20 

 

IJSKOFFIE 
met supplement van verse slagroom + 0,75 

frappuccino 4,95 

verkrijgbaar als mokka of koffie kenia 

met hazelnoot, karamel, of chocoladetopping 

affogato 3,80 

 
 

SPECIALE KOFFIE 
met supplement van bolletje ijs naar keuze + 0,80 

met supplement van verse slagroom + 0,75 

karamel koffie 3,80 

hazelnoot koffie 3,80 

irish koffie 6,80 

spanish koffie 6,80 

italian koffie 6,80 

 
DRANKEN 

alle frisdranken 2,80 

verse jus d’orange 4,10 

 
 

BIEREN 
Birra Moretti van de tap 

glas 3 

Brand Bock van de tap 

glas 3 

Birra Moretti 0.0 

flesje 3 

Seizoensbier 

vraag onze bediening 

flesje 3,50 

THEE 
alle thee 3,00 

met supplement van bolletje ijs naar keuze + 0,80 

groene thee: 

Korakundah Bio 

Sencha Limone 

Sencha OP 

kruiden thee: 

Mix di stelle (sterrenmix) 

Spensierato (zorgenloos) 

rooibos thee: 

Arancia limone, Bio (sinaasappel citroen) 

Natural, Bio 

witte thee: 

Lavanda 

zwarte thee: 

Bombay piccante chai, Bio 

Cogli l’attimo, Bio (pluk de dag) 

Earl grey superior 

Follia estiva (zomerzotheid) 

Frutti di bosco 

Inglese per la colazione (english breakfast) 

verse thee 3,20 

Muntthee 

Gemberthee met sinaasappel 

WIJNEN 
van Le Grand Cru in Heemstede 

 
PROSECCO SPUMANTE 

Il Grigio, Vino Spumante Brut 

glas 8 • demi 0,375L 16 • fles 0,75L 31 

 
BIANCO 

L’Auratae Cataratto Pinot Grigio 

Sicilië, BIO & VEGAN 

glas 4,60 • fles 23 

Sachetto Pinot Grigio delle Venezie L’Elfo 

Veneto 

glas 5,20 • fles 26 

Gorgo Custoza 

Veneto, BIO 

glas 6,80 • fles 34 

 
ROSÉ 

Sachetto Pinot Grigio Blush delle Venezie 

Veneto 

glas 4,60 • fles 23 

 
ROSSO 

Elios Negroamaro 

Salento 

glas 4,60 • fles 23 

L’ Auratae Nero d’ Avola 

Sicilië, BIO & VEGAN 

glas 5,20 • fles 26 

Sangiovese Scantianum 

Toscane 

glas 6,80 • fles 34 

 
 
 
 

LIEFDE VOOR WIJN? 
Vraag naar onze wijnkaart! 

Onze wijnliefhebber Jacco helpt u graag verder. 

• IL DOLCE FAR NIENTE • LA DOLCE VITA • BELLA ITALIA • DUE TEMPI • HOSPITALITY YOU CAN´T REFUSE • 

APERITIVO 

 
Bellini 9 

prosecco met witte perzik 

Rossini 9 

prosecco met aardbei 

Americano 8 

campari, rode vermout, sodawater 

Classic Martini 9 

gin, vermout 

Scroppino 9,50 

vodka, prosecco, citroen-sorbetijs 

Scroppino kan van 1L 34,50 



CENA 

 

 

VINO SPECIALE 
In samenwerking met Le Grand Cru uit Heemstede 

hebben wij een prachtige selectie aan Italiaanse 

wijnen beschikbaar. Onze huiswijnen staan op de 

achterzijde van deze kaart. Zoekt u iets bijzonders of 

heeft u gewoon behoefte aan iets anders? 

Vraag naar onze wijnkaart. Jacco helpt u graag met 

uw keuze en wij kunnen desgewenst ook 

een wijnarrangement aanbieden bij uw diner. 

 

ANTIPASTI 
lekker om te delen 

 
Antipasti di Due Tempi 14,50 p.p. 

crudo ham, meloen, bruschetta met tomaat en basilicum, 

burrata met vijgen, gerookte zalm, caponata, 

kalfsvlees met makreel 

Salsa vegana con focaccia (vegano) 9,50 

gerookte aubergine, hummus, focaccia 

Bruschetta mista 9,50 

Gerookte zalm, crudo ham, tomaat, basilicum 

Piatto di verdure marinate (vegano) 12,50 

gemarineerde olijven, artisjokharten, paprika, 

gepofte knoflook, crostini 

Tagliere di mama Adéla 17,50 

kazen, charcuterie, soepstengels en scrocchi, 

balsamico uitjes, vijgencompote 

Polpette al pomodoro 9,50 

gehaktballetjes, pecorino, citroen, ciabatta 

Scampi aglio olio peperoncino 13,50 

gamba’s, knoflook, chili, citroen, ciabatta 

Arancini 7,50 

risottoballetjes, 6 stuks naar keuze: 

prei-mosterd-eekhoorntjesbrood (vegano) 

paddenstoel-truffel-pecorino 

tallegio-tomaat-basilicum 

pompoen-pancetta-geitenkaas 
 

MANDJE BROOD 5,95 

3 soorten huisgemaakt Italiaans brood, olijven 

en olijfolie uit onze eigen gaard in Casole d’Elsa 

 

 

ZUPPE 
geserveerd met ciabatta 5,95 

 
Pomodori e peperoni 

tomaat, paprika, mascarpone, basilicum 

Zucca (vegano) 

pompoen, rozemarijn, peterselie 

INSALATE 
Salades 

 
    Di Cesare 8,95 

cavolo nero, parmezaanse kaas, ei, avocado, chili, croutons 

supplement van kip of gamba + 3,50 

       Burrata e fichi 9,95 

burrata, vijgen, tomaat, basilicum, pijnboompitten 

     Cavolfiore, funghi, salsa di pinoli (vegano) 11,95 

Bloemkool, bospaddenstoelen, pijnboompitten, citroën 

      Spinaci picoli 8,95 

babyspinazie, avocado, pecorino, gedroogde tomaat, citroen 

      Carpaccio 11,95 

rundvlees, pastinaak, parmezaan, truffel, 

balsamico-ui, hazelnoten 

 

CHEF SVEN’S FAVOURITES 

 
   Filetto di salmone con riso nero 19,50 

Zalmfilet, zwarte rijst, cavolo nero, saffraan 

        Vitello Sgrombro 14,95 

kalfsvlees, makreel, kwartelei, radijs 

groene asperge, kappers  

           Ossobucco con pappardelle 19,50 

         gestoofde kalfsschenkel, 

            tomaat, pappardelle 

          CHEF SVEN’S TASTING MENU 37.95 

                        Een combinatie van vier heerlijke  

                gerechten, speciaal door Sven samengesteld. 
 

PASTA 
keuze uit Toscaanse spaghetti, pappardelle, trofiette, 

of vegan & glutenvrije pasta 

 
Salvia, limone e mandorle 12,95 

salie, boter, citroen, amandel, parmezaanse kaas 

Funghi di Bosco 15,95 

Bospaddenstoelen, citroën-truffel roomsaus, rucola, 
pecorino 

Aglio, olio e peperoncino 12,95 

knoflook, chili, peterselie, parmezaanse kaas 

Polpette al pomodoro 14,95 

gehaktballetjes, tomatensaus, pecorino, citroen 

Caponata 12,95 (Vegano) 

aubergine, tomaat, kappers, rozijnen, pijnboompitten 

Pollo e pesto 15,95 

kip, courgette, parmezaan, basillicum, tomaat 

Scampi aglio olio peperoncino 17,50 

gamba’s, spinazie, knoflook, chili, citroen 

 

 

DOLCE 

 
Torta della nonna 7,50 

huisgemaakte Italiaanse taart 

met pijnboompitten, citroencustard en viernoten-praline ijs 

Tiramisu 7,50 

mascarpone, espresso, chocolade, yoghurtijs 

Flatbread Fragola 9,50 

aardbeien, mascarpone, aardbeienijs, munt 

Torte di lava al cioccolato 7,50 

warm chocoladetaartje, amarena-kersenijs, munt 

Piatto di formaggi 9,50 

selectie kazen, brood, honing 

Scroppino 9,50 

vodka, prosecco, citroen-sorbetijs 

Affogato 3,80 

espresso, vanille-ijs    

Gelato v.a. 7,50 

vraag naar onze gelatokaart 

 
 

 
WELKOM BIJ ESPLANADE DI DUE TEMPI 

We houden van Italië en van gastvrijheid. We gebruiken alleen Italy’s Finest aan ingrediënten en hopen dat u onze continue zoektocht naar kwaliteit waardeert. 

Heeft u allergieën of intoleranties? Laat het ons weten. Volg ons op Instagram en blijf op de hoogte van onze reis! 


