VOORGERECHTEN
Bruschetta al pomodoro € 9,95
Geroosterd brood met knoflook en tomatensalsa (2 stuks)
Zuppa di pomodoro € 9,95
Huisgemaakte tomatensoep
Tortina di granchio € 9,95
Huisgemaakt krabkoekje met rucola en limoenmayonaise
Burrata con peperoni arrostiti è balsamico € 13,95
Mozzarella gevuld met room, geroosterde paprika en balsamico parels
Carpaccio classico € 16,95
Dungesneden gerookte biefstuk op een bedje van rucola met pijnboompitjes, Parmigiano en balsamico
Vitello tonnato € 16,95
Zacht gegaarde kalfsmuis met tonijnmayonaise

PASTA’S
Penne al pesto con pomodorini è burrata € 15,95
Penne met pestosaus, cherrytomaatjes en burrata
Ravioli ripieni con spinaci e ricotta con burro e salvia € 16,95
Ravioli gevuld met spinazie en ricotta in een saus van boter en salie
Lasagna alla Bolognese € 15,95
Lasagna met tomatengehaktsaus, bechamel en mozzarella
Lunette al tartufo € 17,95
Ronde ravioli gevuld met truffel en ricotta in een paddenstoelen roomsaus
Melanzane alla Parmigiana € 16,95
Aubergine ovenschotel met mozzarella en tomatensaus

HOOFDGERECHTEN
(geserveerd met aardappeltjes en groente)
Pollo al limone € 23,95
Kippedijen vlees in een heerlijke citoensaus met knoflook
Pollo alla Milanese € 24,95
Gepaneerde kipschnitzel geserveerd met aardappeltjes en spinazie
Polpette alla Barese € 21,95
Kalfsgehaktballetjes op Barese wijze bereid
Salmone al forno € 26,95
Zalmfilet uit de oven met cherrytomaatjes en huisgemaakte pesto

DESSERTS
Tiramisu € 8,95
Panna cotta met aardbeien € 8,95
Cannolo Siciliano € 6,95
Flute limocello € 8,95
Roomijs met limocellosiroop
Affogato al amarena € 7,50
Roomijs met kersensiroop
Gelato per bambini € 5,95
Irish Coffee € 9,95
espresso, whiskey, slagroom
Italian Coffee € 9,95
espresso, Amaretto, slagroom
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PIZZA’S
Onze pizza’s zijn standaard belegd met tomatensaus en mozzarella.
Een extra topping is mogelijk vanaf € 1,00 extra.
Bufala € 15,95
Buffelmozzarella, rucola, zontomaatjes
Diavola € 14,95
Pikante salami, galapenos, rode ui
Prosciutto Crudo € 16,95
Parmaham, rucola, Parmezaanse kaas
Nonna Gina € 14,95
Wilde spinazie, gorgonzola
Quattro Stagioni € 14,95
Gekookte ham, artisjokken, champignons, zwarte olijven
Burrata € 15,95
Verse Burrata, zongedroogde tomaatjes, rucola
Tre Salami € 14,95
Truffel salami, pikante salami, knoflook salami
Quattro Formaggi € 15,95
Gorgonzola, provolone, Parmezaanse kaas
Margherita € 12,95
Verse tomaat, basilicum
Romana € 12,95
Verse tomaat, ansjovis, kappers, oregano
Prosciutto funghi € 14,95
Gekookte ham, champignons
Tartufo € 17,95
Truffel tapenade, zongedroogde tomaat, rucola, Parmezaanse kaas
Vegetale € 17,95
Wilde spinazie, aubergine, rucola, artisjok
Piccante € 13,95
Pikante salami

ALCOHOLISCHE DRANKEN
Witte wijnen

glas

fles

Rode wijnen

glas

fles

Pecorino (Le Marche)

€ 6,00

€ 25,95

Malnera (Puglia)

€ 5,75

€ 2 5,95

Fris, droog, geel fruit

Kruiden, kersen met zuidelijk warmte

Pino Grigio (Veneto)

€ 6,00

€ 25,95

Zacht fruitig met hints van appel,
perzik en citrus
Chardonnay (Trento)

Primitivo del Salento (Puglia)

€ 6,25

€ 28,95

€ 6,75

€ 34,95

Bessen en zwarte kersen, stevig en
toch rijpe tannine
€ 6,00

€ 25,95

Valpolicella Ripasso (Veneto)

Verleidelijk en intens, peer en meloen,

Kersen en frambozen, krenten en

rijp en open

rozijnen, rijp en krachtig

Pinot Grigio Arnassi IGP (Veneto) € 6,75

€ 32,95

Amarone della Valpolicella (Veneto)

€ 69,95

Complexe witte wijn, houtfragmenten

Zeer elegant, zachte vruchten, edele specerijen

en citrus

met sporen van kruiden, solide structuur

Rosés

glas

fles

Prosecco’s

Pinot Grigio blush (Veneto)

€ 5,75

€ 2 5,95

Prosecco

0,2 ltr €  9,95

Prosecco van het huis

0,75 ltr € 1 7,95

Prosecco Bepin de Eto

0,75 ltr € 25,95

Lichtvoetige sappige rosé
Five Roses (Salento)

€ 6,00

€ 28,95

Fris, glad, fruitige geuren van aardbeien en kersen

Aperol Spritz		

€  9,95

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