Antipasti Freddi
Koude voorgerechten

Antipasto italiano (2 pers)

17,95

Verschillende soorten worst, ham en kaas uit Italië

Antipasto misto (2 pers)

19,25

Verschillende kleine Italiaanse hapjes

Insalata caprese

9,00

Tomaten, mozzarella di Buffala en verse basilicum

Insalata greca

9,00

Combinatie van grof gesneden komkommer, tomaat, rode ui, olijven en heerlijke fetta kaas

Vitello tonnato

11,95

Dun gesneden kalfsvlees met een tonijn saus

Carpaccio

11,75

Runde carpaccio met rucola, parmezaan, pijnboompitten, kappertjes en dressing

Olive
4,50

Portie olijven

Antipast Caldi
Warme voorgerechten

Funghi trifolati

7,95

Pittig gebakken champignons op z’n Italiaans

Bruscetta

6,75

Gegrild stokbrood met verse tomaat, knoflook, olijfolie en basilicum

Melanzane al forno

8,75

Lasagne van gebakken aubergine, tomatensaus en mozzarella uit de oven

Scampi al forno

9,50

Garnalen in knoflookolie uit de oven

Calamaretti fritti

8,75

Gebakken inktvisringetjes met knoflooksaus

Minestre
Soepen
Soep van de dag

Pasta Asciuta
Spaghetti of penne
( glutenvrij ook mogelijk )

Aglio, olio e peperoncino

12,75

Met verse knoflook, pepertjes en olijvenolie

Papardelle con pomodori freschi

14,00

Pasta met verse cherrytomaatjes, rucola, ui en parmezaan

Alla bolognese

13,00

Met tomaten gehaktsaus

Alla gambarotta

13,50

Met uien, olijven, paprika, champignons in pittige tomatensaus

Alla carbonara

13,00

Met ei, spek en room

Marinara

15,00

Met mosselen, garnaaltjes, inktvis in een pittige tomatensaus

4 Formaggi

15,00

Met 4 soorten kaas

Pasta Silva

15,50

Linguine met ossenhaas puntjes, parmezaan, gedroogde tomaat en truffelolie

Paste fatte in casa
Huis gemaakte verse deeggerechten

Lasagne

14,50

Traditioneel oven gerecht met tomaten gehaktsaus (+-20min)

Parmigiana

15,50

Lasagne van gebakken aubergine, tomatensaus en mozzarella uit de oven (+-20min)

Ravioli con tartuffo

15,50

Deegkussens gevuld met spinazie en ricotta kaas in een truffel roomsaus

Tortelloni con funghi porcini

14,50

Deegkussentjes gevuld met eekhoorntjesbrood en parmezaan
in een saus van eekhoorntjesbrood

Panzerotti
Deegkussens gevuld met spinazie en ricotta kaas in een walnoten saus

14,50

Riso
Rijst (bereidingstijd +-25min)
Risotto alla paesana

17,25

Italiaanse rijst met vlees, veel groenten in een tomaten wijnsaus

Risotto alla marinara

17,50

Italiaanse rijst met mosselen, garnaaltjes, inktvis in een tomaten wijnsaus

Speciale per bambini
Kindermenu

1/2 Pollo con patate of kipfilet van de grill

9,00

½ kip uit de oven of kipfilet met frietjes

Coteletta milanese

9,50

Gepaneerde schnitzel met frietjes

Penne alla napolitana

8,00

Penne met tomatensaus

Kinder pizza/pasta naar keuze

(prijs minus 1,25)

Pizzeria
Pizza

Margherita

10,00

Tomaten, kaas, oregano

Borromea

12,50

Tomaten, kaas, ham, oregano

Salame

13,00

Tomaten, kaas, salami, oregano

Siciliana

12,50

Tomaten, kaas, ansjovis, olijven, cappertjes, oregano

Bell Italia

12,25

Tomaten, kaas, mortadella worst, uien, oregano

Taranto

12,50

Tomaten, kaas, koppa worst, olijven, oregano

Capricciosa

13,00

Tomaten, kaas, verse champignons, oregano

Vesuvio

13,50

Tomaten, kaas, artisjokken, oregano

Piccante

14,00

Tomaten, kaas, pikante salami, oregano

Trentino

14,00

Tomaten, kaas, italiaanse spek, ei, oregano

Tartufella

16,00

Tomaten, mozzarella, truffel salami, oesterzwammen en truffle olie

Gorgonzola

14,50

Tomaten, kaas, gorgonzola, oregano

Ananas

13,00

Tomaten, kaas, ananas

Prosciutto e funghi

13,50

Tomaten, kaas, champignons, ham, oregano

Romagna

13,75

Tomaten, kaas, champignons, ham, ei, oregano

Rucola

14,00

Tomaten, kaas, rucola sla, parmezaan, oregano

Rosata

14,00

Tomaten, kaas, gerookte zalm, dille

Rustica

14,00

Tomaten, mozzarella kaas, verse tomaten, basilicum, oregano

Stagioni

14,50

Tomaten, kaas, ham, salami, paprika, champignons, oregano

Da Monterosso

14,75

Tomaten, tonijn, uien, oregano

Gioconda

14,75

Tomaten, 4 soorten kaas, oregano

Fantasia

14,75

Tomaten, kaas, champignons, paprika, artisjokken, uien, olijven, oregano

Marinara

14,20

Tomaten, mosselen, garnalen, inktvis, tonijn, oregano

La bomba

16,00

Tomaten, kaas, pikante worst, gorgonzola, uien, oregano

Calzone del Pizzaiolo

16,50

Gevulde pizza!

Tricolore

15,30

Tomaten, kaas, geitenkaas, rucola, pijnboompitten, honing en origano

Parma

15,30

Tomaten, kaas, parma ham, rucola, oregano

Bufala

16,00

Tomaat, verse buffelmozarella, cherry tomaten, Parmaham, Parmigiano

Alle pizza’s kunt u ook bestellen met 100% mozzarella kaas ipv de pizza kaas voor een
meerprijs van 1,00 euro

We hebben ook glutenvrije pizza bodems, vraag naar de mogelijkheden!
Geeft u uw allergieën aan ons door, dan kunnen we een passend gerecht voor u maken!

Carni
Vleesgerechten

Filetto in frack

24,95

Ossenhaas gevuld met gorgonzola, omarmd door parmaham in een marsala wijn saus

Involtini calabresi

21,95

Biefstuk gevuld met provolone kaas en 3 soorten Italiaanse worst in een tikje pittige tomaten saus

Cotoletta calabrese

23,50

Kalfsvlees gevuld met knoflook, ham, kaas en champignons uit de oven

Saltinbocca romana

19,95

Varkensfilet met champignons, parma ham, kaas, salie in een wijn saus

Filetto di maiale al tartufo

19,50

Gesneden varkenshaas in een heerlijke truffel saus, geserveerd met pasta

Pollo arrosto

17,50

Geroosterde kip uit de oven

Pollo alla cacciatora

19,75

Geroosterde kip met paprika, champignon en olijven in een tomaten saus
U kunt de kip gerechten ook bestellen met kipfilet

Carni alla griglia
Vlees van de grill

Cotolette di pecora

20,00

Lamskoteletjes

Bistecca

19,00

Biefstuk naturel

Misto griglia

24,50

Royale mix van verschillende soorten vlees

Filetto
Fijne zachte ossenhaas

22,50

Pesci
Vis
Sogliole

18,00

Slibtongetjes van de grill

Grigliata di pesce

19,50

Verschillende soorten vis van de grill

Scampi napoli

18,50

Gepelde garnalen, knoflook in tomatenroomsaus uit de oven

Scampi ai ferri

18,50

Gepelde garnalen van de grill

Contorni
Bijgerechten

Insalata Mista – Gemengde salade

4,25

Insalata di rucola pomodorini – Rucola salade met cherry tomaten

4,25

Verdure del giorno - Groente van de dag

4,00

Patate con rosmarino - Aardappels uit de oven met rozemarijn

4,00

Pasta ipv friet met saus

3,75

Heeft u allergieen, laat het ons dan weten, dan bespreken we samen uw maaltijd!

Aperitivo
Crodino (bitter aperitiefje zonder alcohol)
Rosso Antico (een zoet bittere aperitief met een nasmaak van citrusvruchten en vanille)
Prosecco
Spritz (verfrissende mix van prosecco, aperol en mineraal water)
Campari
Martini Bianco
Martini Rosso
Sherry Dry
Sherry Medium
Rode Port
Witte Port

2,75
4,00
6,00
6,00
4,00

Bibite
Ice Tea
Pepsi Max, Tonic, Bitter Lemon
Druiven sap
Tomaten sap
Rivella Light
Fristi
Chocomelk
Vers geperste jus d’orange
Cola Pepsi, Sisi, 7Up, Appelsap, Mineraal water
Mineraal water Sourcy Fles 0,75L

2,90
2,70

3,50
2,60
5,00

Birre
Peroni Nastro Azzurro (Italiaans bier)
Heineken van de tap vaas
Palm
Wieckse Witte
Amstel Malt

3,60
2,90
3,75
3,60

