
VOORGERECHTEN

Bruschetta al pomodoro (2 stuks) € 6,95
Geroosterd brood met knoflook en tomatensalsa

Bruschetta ai spinaci (2 stuks) € 6,95
Geroosterd brood met gebakken wilde spinazie, pijnboomtjes en knoflook

Tortina di granchio € 7,95
Huisgemaakt krabkoekje met rucola en limoenmayonaise

Burrata con peperoni e perle di balsamico € 9,95
Mozzarella gevuld met room,  geroosterde paprika en balsamico parels

Vitello tonnato € 15,95
Zacht gegaarde kalfsmuis met tonijnmayonaise

Pasta’s
Penne al pesto con pomodorini en burrata € 14,95
Penne met pestosaus, cherrytomaatjes en burrata

Ravioli ripieni con spinaci e ricotta con sugo Napoletana € 14,95
Ravioli gevuld met spinazie en ricotta in een huisgemaakte tomatensaus

Lasagna alla Bolognese € 14,95
Lasagna met tomatengehaktsaus, bechamel en mozzarella

Lunette al tartufo € 15,95
Ronde ravioli gevuld met truffel en ricotta in een paddenstoelen roomsaus

Melanzane alla Parmigiana € 15,95
Aubergine ovenschotel met mozzarella en tomatensaus

 
HOOFDGERECHTEN

(geserveerd met aardappeltjes en groente)
Pollo  al limone € 19,95

Kippedijen vlees in een heerlijke citoensaus met knoflook
Scaloppine alla Parmigiana € 22,95

Kalfsvlees met buffelmozzarella en aubergine uit de oven
Polpette alla Barese € 17,95

Kalfsgehaktballetjes op Barese wijze bereid
  

Vis van de dag vanaf € 22,95 
(alleen donderdag t/m zaterdag)

 
DESSERTS

Tiramisu € 7,50
Chocolade mousse € 7,50
Cannolo Siciliano € 5,50

Gelato (roomijs met citroensiroop of met amarenesiroop) € 5,50

Veel van onze producten bevatten allergenen, 
met vragen kunt u terecht bij onze medewerkers.

ontbijt | lunch | diner 



PIZZA’S
Onze pizza’s zijn standaard belegd met tomatensaus en mozzarella. 

Een extra topping is mogelijk vanaf € 1,00 extra.

Bufala € 14,95
Buffelmozzarella, rucola, zontomaatjes

Diavola € 13,95
Pikante salami, galapenos, rode ui

Prosciutto Crudo € 15,95
Parmaham, rucola, Parmezaanse kaas

Nonna Gina € 13,95
Wilde spinazie, gorgonzola
Quattro Stagioni € 13,95

Gekookte ham, artisjokken, champignons, zwarte olijven
Tre Salami € 12,95

Truffel salami, pikante salami, knoflook salami
Quattro Formaggi € 14,95

Gorgonzola, provolone, Parmezaanse kaas
Margherita € 10,95

Verse tomaat, basilicum
Romana € 11,95

Verse tomaat, ansjovis, kappers, oregano
Prosciutto funghi € 12,95

Gekookte ham, champignons
Tartufo € 16,95

Truffel tapenade, zongedroogde tomaat, rucola, Parmezaanse kaas
Vegetale € 16,95

Wilde spinazie, aubergine, rucola, artisjok

 Piccante € 11,95
Pikante salami

ALCOHOLISCHE DRANKEN

Rode wijnen  glas  fles
Negroamaro (Puglia)  € 5,50  €  21,95
Kruiden, kersen met zuidelijk warmte
Primitivo del Salento (Puglia)  € 5,50  €  23,95
Bessen en zwarte kersen, stevig en 
toch rijpe tannine
Valpolicella Ripasso (Veneto)  € 5,95  € 29,95
Kersen en frambozen, krenten en 
rozijnen, rijp en krachtig
Corvina (Veneto)  € 6,50  €  32,95
Mooie zachte wijn met tonen van 
bramen en kersen
Amarone della Valpolicella (Veneto)  €  69,95
Zeer elegant, zachte vruchten, edele specerijen 
met sporen van kruiden, solide structuur

 Witte wijnen  glas  fles
 Pecorino (Le Marche)  € 5,50  €  23,95
 Fris, droog, geel fruit
 Pino Grigio (Veneto)  € 5,50  €  23,95
 Zacht fruitig met hints van appel, 
 perzik en citrus
 Chardonnay (Trento)  € 5,50  €  23,95
 Verleidelijk en intens, peer en meloen, 
 rijp en open
 Sauvignon Blanc (Trento)  € 5,50  €  23,95
 Krachtige en droge smaak, 
 vleugje buxus, artisjok, mooie zuren
 Pinot Grigio Arnassi IGP (Veneto)  € 6,50  €  29,95
 Complexe witte wijn, houtfragmenten 
 en citrus

       
 Rosés glas fles
 Pinot Grigio blush (Veneto)  € 5,25  €  21,95
 Lichtvoetige sappige rosé
 Five Roses (Salento)  € 5,50  €  23,95
 Fris, glad, fruitige geuren van aardbeien en kersen

Prosecco’s
Prosecco  0,2 ltr €  9,95
Prosecco van het huis  0,75 ltr €  1 5,95

Prosecco Bepin de Eto  0,75 ltr €  23,95


