
ANTIPASTI

MENU ALLA CARTA
PASTE

DOLCI

Tiramisú                                                   € 6,75
Ambachtelijke huisgemaakte tiramisú

Affogato                                                  € 4,95
Vanilleroomijs overgoten met hete espresso

Kinderijsje                                               € 4,50                                 
Dierenbeker gevuld met roomijs en slagroom   
                                                                  
Torta del Mese                                        € 4,50                             
Huisgemaakte taart van de maand

Antipasti Misti                                           € 19,50
Combinatie van onze antipasti voor 2 personen

Zuppa di Pomodoro                                  € 6,50
Romige tomatensoep

Carpaccio di Bresaola                                € 9,75
Carpaccio van maandenlang gerijpt en gedroogd 
rundvleesrundvlees

Trio Bruschetta                                           € 9,25
Geroosterd olijvenbrood belegd met diverse 
vegetarische toppings

Caprese                                                       € 9,75
Salade van buffelmozzarella, tomaat en basilicum

Insalata Mista                                              € 7,50
Gemengde salade met gegrilde groentenGemengde salade met gegrilde groenten
(+ € 5,00 voor extra kipfilet of gamba’s)

Verdure Grigliate                                         € 9,50
Diverse gegrilde groenten

Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino       € 9,95
Olijfolie met knoflook en rode peper  
(+ € 5,00 voor extra Gamberi Gamba’s)

Caserecce al Pomodoro                             € 9,95
Tomatenbasilicumsaus

Caserecce al Pesto Genovese                  € 11,50
Basilicumpesto (+ € 5,00 voor extra Pollo Kipfilet)Basilicumpesto (+ € 5,00 voor extra Pollo Kipfilet)

Fettuccine al Limone                                   € 11,50
Licht romige saus van citroen, knoflook en rode 
peper  (+ € 5,00 voor extra Gamberi Gamba’s)

Spaghetti alla Carbonara                            € 12,50
Geklopte eieren met pancetta
(+ € 3,50 voor extra Funghi paddestoelen)

Penne all’ArrabbiataPenne all’Arrabbiata                                    € 11,95
Tomatensaus met rode peper en oregano   
(+ € 3,50 voor extra Pancetta)

Fettuccine al Ragú                                         € 12,50 
Tomatensaus met rundergehakt 

Alle bovenstaande pasta’s kunnen in kinderportie 
besteld worden.

TTortello di Magro                                            € 13,50
Gevuld met spinazie en ricotta in een saus van 
boter en salie of in tomatenbasilicum saus

Spaghetti alla Parmigiana                         € 16,50
Parmezaanse kaas geflambeerd met Grappa

Spiga al Tartufo                                            € 15,00
Gevuld met truffel in een truffelroomsaus en 
seizoenspaddestoelenseizoenspaddestoelen

Tortello al Brasato                                       € 16,50
Gevuld met stoofvlees in een rode wijnsaus met 
stoofvlees en seizoenspaddestoelen

Heeft u een allergie? Meld het ons.


