
Italiaans Menu

Voorgerechten

Brood met aioli 

 

Bruschetta      

Geroosterd brood belegd met tomaat en aubergine 

Diverse gesneden Italiaanse vleeswaren   

Twee soorten salami, bresaola en rauwe ham 

 

Formaggi misti 

Drie kazen: gorgonzola, taleggio, parmezaan 

  

Vitello tonnato 

Kalfsfricandeau met tonijnsaus 

 

Carpaccio van dungesneden ossenhaas 

Met dressing, pijnboompitjes en parmezaanse kaas

€ 5,00 

 

€ 6,00

€ 8,00

€ 7,00 

 

€ 9,00 

 

 

€ 9,00

Salades

Caprese met buffelmozzarella   

Tomaten, buffelmozzarella, basilicum en pesto

Tonijnsalade met tomaat en rucola   

Tonijn met cocktailsaus op een bedje van tomaat  en rucola 

 

Salade met gegrilde squid 

Gegrilde inktvis, geroosterde paprika, courgette en venkel 

met citroen en peterseliedressing

Ceasarsalade 

Romeinse sla, pruimtomaatjes bestrooid met verse parmezaanse kaas 

Optie 1: met gegrilde kip  + € 3,00 

Optie 2: met langoustine  + € 5,00

€ 6,00

€ 6,00 

 

 

€ 9,00 

 

 

 

€ 9,00

Takeaway- en thuisbezorgmenu



Specialiteiten van het huis

Uitgebreide antipastischotel voor 2 personen 

Diverse soorten vleeswaren, 3 soorten kaas, olijfjes, artisjokken, pesto, 

aioli en brood 

Optie 1: met fles prosecco 

Optie 2: met fles rode wijn

Huisgemaakte ravioli      

Gevuld met pompoen met boter en salie 

 

Huisgemaakte ravioli     

Gevuld met gorgonzola en taleggio met een roomsaus 

 

Melanzane alla parmigiana 

Aubergine, mozzarella, parmezaanse kaas en tomatensaus 

€ 29,95

 

 

 

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Pasta met vlees

Bucatini amatriciana     

Holle spaghetti met een tomatensaus en pancetta 

Spaghetti met meatballs   

Spaghetti met een tomatensaus en gehaktballetjes 

 

Rigatoni Bolognese   

Grote penne met een tomaten-gehaktsaus

€ 8,50

€ 8,50 

 

 

€ 8,50

Pasta Vegetarisch

Pasta al pesto      

Pasta met een pesto-roomsaus en kerstomaatjes 

 

Tortellini funghi    

Vegetarische tortellini met een champignon-roomsaus

Rigationi al Gorgonzola    

Grote penne met een Gorgonzola-roomsaus

€ 8,00

€ 8,50

€ 8,50



Ovengerechten

Lasagna     

Lasagna met bolognesesaus 

 

Lasagna vegetarisch     

Lasagna met een groente-tomatensaus

€ 9,00

€ 9,00

Nagerechten

Tiramisù     

Traditionele tiramisù 

 

Cannoli    

Krokant gebakken rolletje, gevuld met ricotta en mascarpone

€ 5,00

€ 5,00 

Dranken

San Pellegrino of Acqua Panna 0,75 l 

Blikje cola, cola light, sinas, 7up 

Peroni bier 0,33 l 

Witte wijn - Pinot Grigio 0,75 l 

Rode wijn - Negroamaro 0,75 l 

Prosecco 0,75 l 

Prosecco mini 0,2 l

€ 4,00

€ 2,00 

€ 3,00 

€ 9,00 

€ 9,00 

€ 15,00 

€ 5,00 


