Aperitivo

wit en bruin
breekbrood met
huisgemaakte
tapenade
€ 7.5

Carne

Pesce

Vegetariano

Carpaccio | € 12.5

Vitello tonnato | € 10

zuppa Di pomodoro | € 6

Dungesneden rundvlees, truffelmayonaise,

Dungesneden kalfsvlees, tonijnmayonaise,

Huisgemaakte tomatensoep geserveerd

balsamicodressing, ui, kappertjes, pittenmix,

zongedroogde tomaten, Parmigiano & rucola

rucola & kappertjes

trio bruschetta | € 8.5
Trio Bruschetta Porchetta | € 8.5
Drie knapperige bruschetta's belegd met

truffelchampignons en gekruid varkensvlees

Prosciutto con mozzarella | € 7.5
Gemarineerde mozzarella geserveerd met
rauwe ham, walnoten & cherrytomaatjes

Drie knapperige bruschetta's belegd met
gerookte zalm, tonijnsalade &
gemarineerde garnaal

Cocktail di Pesce | € 9
Cocktail van gerookte zalm en black tiger
garnalen zwemmend in een glas met een
frisse salade en basilicum mayonaise

met breekbrood en onze overheerlijke
tapenade

Bruschetta Pomedore | € 8.5
Drie bruschetta's geserveerd met

gemarineerde tomatenblokjes, verse
kruiden en olijf olie

Burrata | € 9
Verse Italiaanse kaas gemaakt van buffel
mozzarella en room geserveerd met
gegrilde tomaten & kruiden

Insalata
Salade klein € 7.5
Salade groot € 13.95

Carne

Pesce

Vegetariano

vitello tonato

tonno

caprese

Salade met dungesneden kalfsvlees,

Salade met tonijn, paprika, mais, rode ui,

Salade met mozzarella, tomaat, groene

Cesare

salmone

di capra *vegetarische optie

Salade met pancetta, ei, ansjovis, croutons,

Salade met gerookte zalm, rode ui,

Salade met geitenkaas, gerookte kipfilet,

tonijnmayonaise, kappertjes en augurkjes

Parmezaanse kaas

Carpaccio
Salade van rundercarpaccio,

truffelbalsamico, truffelmayonaise, rode ui,

kappertjes, augurkjes en Parmezaanse kaas

tomaat, komkommer en kappertjes

kappertjes, dille, balsamico en komkommer

pesto en oregano

walnoten en honing

piatti con Pasta

Carne

Pesce

Vegetariano

Bolognese | € 9

Salmone | € 13

Tartufo | € 11

Tomatensaus, gehakt, diverse groentes,

Room, rode ui, dille, knoflook, gerookte

Boter, room, spinazie, champignons, knoflook &

Carbonara | € 9

Gamberetti | € 13

Norma | € 9.5

Room, ei, spekjes, knoflook & Parmigiano

Aglio e Olio, rode peper, knoflook, Black

Tomatensaus, gegrilde aubergine, verse

Tonno | € 12

Arrabiata | € 9

Tomatensaus, tonijn, kappertjes, zwarte

Tomatensaus, pikante pepers, diverse groentes,

knoflook & Parmigiano

Pollo | € 11
Gemarineerde kipdij, room, rucola,

cherrytomaatjes, pitten, pesto, knoflook &
Parmigiano

Bistecca | € 13.5
Room, boter, truffel, spinazie, champignons,

knoflook, rosé gebakken biefstuk & Parmigiano

zalm & Parmigiano

Parmigiano

Tiger garnalen & Parmigiano

basilicum, knoflook & ricotta

olijven, verse basilicum, knoflook &

knoflook & Pecorino

Parmigiano

Spaghetti

-

Penne

-

Tagliatelle

dolci
Gelato

Amore | € 6.95
Twee bollen vanille, twee bollen aardbeien,

verse aardbeien, aardbeiensaus & slagroom

Kijk voor onze
Italian coffee | € 7
Koffie, Amaretto, slagoom & cacao

op onze

Marrone | € 6.95

Affogato | € 7

twee bollen chocolade, één bol witte

Drie bollen vanille ijs overgoten met een

chocolade en één bol vanille,

dubbele espresso & slagroom

tiramisu | € 7.5

Scroppino | € 7.5

Twee bollen tiramisu en twee bollen mokka,

Sorbet ijs, wodca, prosecco & verse munt

chocoladesnippers, chocoladesaus & slagroom

amaretto, lange vingers & slagroom

koffie specials
dranken kaart

