Pranzo – Lunch

(wordt geserveerd tot 16.30 uur)
- Panini (eigen gemaakte Italiaanse witte bolletjes)

Ferrari
Sicilia
Toscana
Napoli
Sardegna

prosciutto, rode pesto olijfolie, mozzarella, oregano, verse tomaat
Italiaanse tonijn, ui, mayonaise, kappertjes, aubergine
gerookte zalm, kaas, olijfolie, rucola, oregano, pijnboompitten
prosciutto, brie, zongedroogde tomaat, rucola, olijfolie
rosbief, balsamico, olijfolie, rucola, pijnboompitten, olijfolie

6,95
6,95
7,50
7,25
7,50

- Pizza panini (eigen gemaakte pizza broodjes uit de oven)

Contadina
Margherita
Romeo
Pisa

mozzarella, olijfolie, oregano, aubergine, rucola, tomatensaus
mozzarella, olijfolie, basilicum, oregano, tomatensaus
Italiaanse salami, olijfolie, mozzarella, tomatensaus
prosciutto, rucola, Parmezaanse kaas, mozzarella, tomatensaus

6,95
6,95
6,95
6,95

- Tradizionali Kroket
Uitsmijter 2
Uitsmijter 3
Vega
Non-vega
Tosti
Soep

2 kroketten met keuze uit salade of friet
2 eieren, ham, kaas en keuze uit salade of friet
3 eieren, ham, kaas en keuze uit salade of friet
omelet met keuze uit champignons of aubergine of brie
omelet met keuze uit gerookte zalm of ham
traditionale (ham en kaas) of Italiaanse (prosciutto en kaas)
tomatensoep met verse tomaat en basilicum

6,90
7,20
7,90
6,70
7,20
4,20
4,95

- Paste 4 formaggi
Lasagna
Bolognese
Tonno
Carbonara
Polpette
Aglio e olio

penne, roomsaus met 4 verschillende kazen
mager gehakt, tomaat, Parmezaanse kaas, mozzarella
spaghetti, mager gehakt, ui, tomaat, Parmezaanse kaas
penne, tomatensaus, tonijn, olijven en kappertjes
spaghetti, pancetta, ei, room, Parmezaanse kaas
penne, tomatensaus, kipbolletjes en Parmezaanse kaas
spaghetti, olijfolie, peterselie, knoflook en rode peper

12,95
13,95
13,95
13,95
12,50
13,50
7,50

- Insalate Tonno
Salmone
Carpra
Carpaccio

salade, tonijn-mayonaise, ui, olijven, zongedroogde tomaat, kappertjes 11,50
salade, gerookte zalm, brie, tomaat, komkommer, olijfolie, rucola
11,95
salade, geitenkaas, honing, pijnboompitten, tomaat, komkommer
10,95
runderlende, truffel-mayonaise, pijnboompitten, Parmezaanse kaas
11,95
(* klassieke carpaccio met een bedje van salade)

- Secondi Saté

2 huisgemaakte kipsaté spiesjes, pindasaus, friet, salade

12,95

Mayonaise/Ketchup 0,50 I Extra brood 2,00 I Extra ingrediënt 1,50 I Extra friet 2,00 I Extra salade 2,00 I Pasta Bianca 5,00
Prijzen in euro’s
Allergieën en speciale diëten; gelieve deze van te voren te melden

Cena – Diner
- Antipasti Carpaccio tartufo
dun gesneden runderlende met truffel-mayonaise, Parmezaanse kaas
en pijnboompitten
Salmone con agrumi di Sicilia
dun gesneden gerookte zalm met een saus van citroen, sinaasappel
en limoen
Insalata formaggio di capra
salade met geitenkaas, honing, pijnboompitten, tomaat en komkommer
Crostone dal forno
sneetjes brood uit de oven met een verschillende belegging
Vitello tonnato
dungesneden kalfsvlees met tonijn-mayonaise met kappertjes en ui
Bruschette al pomodoro
geroosterd brood met verse tomaat gemarineerd in olijfolie,
knoflook, peterselie en oregano

11,95
13,95
10,95
5,95
12,95
5,95

- Suppe Suppa di pomodoro - tomatensoep met verse tomaat en basilicum

4,95

Suppa di stagione - soep van het seizoen

5,95

Suppa di pesce - vissoep op Toscaanse wijze

6,95

- Paste 4 formaggi - penne, roomsaus met 4 verschillende kazen

12,95

Lasagna - mager gehakt, tomaat, Parmezaanse kaas, mozzarella

13,95

Bolognese - spaghetti, mager gehakt, ui, tomaat, Parmezaanse kaas

13,95

Tonno – penne, tomatensaus, tonijn, olijven en kappertjes

13,95

Carbonara - spaghetti, pancetta, ei, room, Parmezaanse kaas

12,50

Polpette - penne, tomatensaus, kipbolletjes en Parmezaanse kaas

13,50

Aglio e olio - spaghetti, olijfolie, peterselie, knoflook en peperoncino
Mayonaise/Ketchup 0,50 I Extra brood 2,00 I Extra friet 2,00 I Extra salade 2,00 I Pasta Bianca 5,00
Allergieën en speciale diëten; gelieve deze van te voren te melden

7,50
Prijzen in euro’s

Cena – Diner
- Secondi Scaloppine con salsa bianca
dunne kalfslapjes met een saus van room en mierikswortel
Parmiggiana
aubergine en mozzarella uit de oven in een tomatensaus met basilicum
en Parmezaanse kaas
Pesce del giorno alla Siciliana
op de huid gebakken vis van de dag met een saus van tomaat, olijven,
basilicum en rode peper
Pesce del giorno con salsa all’aragosta
op de huid gebakken vis van de dag met een zachte kreeftenroomsaus
Cannelloni con ricotta di bufala, mozzarella e funghi
cannelloni uit de oven gevuld met buffel ricotta, mozzarella en champignons,
in een tomatensaus
Polpette della nonna
gehaktballen van kalfsvlees met een saus van tomaat, olijven en
rode peper
Filetto al pepe
gebakken kalfsbiefstuk geserveerd met een peperroomsaus
Filetto al tartufo e funghi
gebakken kalfsbiefstuk met een saus van truffel-champignon en een
vleugje prosecco

14,95
12,95
17,50
17,50
13,95
14,95
18,50
19,50

* al onze vis en vlees gerechten worden geserveerd met friet en salade

- Dolci Pannacotta geserveerd met saus van bosvruchten en crème anglaise
Chocolade soufflé geserveerd met crème anglaise en vanille ijs
Crème brûlée flambé geserveerd
Dame blanche vanille ijs met gesmolten chocolade en slagroom
Parfait al espresso geserveerd met crème anglaise

Mayonaise/Ketchup 0,50 I Extra brood 2,00 I Extra friet 2,00 I Extra salade 2,00 I Pasta Bianca € 5,00
Allergieën en speciale diëten; gelieve deze van te voren te melden

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

Prijzen in euro’s

Per i bambini – Voor de kleintjes

Scaloppina – kalfslapje geserveerd met een champignonroomsaus en friet

7,00

Carbonara – spaghetti, pancetta, ei, room en Parmezaanse kaas

6,50

Bolognese – penne, mager gehakt, ui, tomatensaus en Parmezaanse kaas

7,00

Funghi - spaghetti, champignons, roomsaus en Parmezaanse kaas

6,50

Kroket – vleeskroket met frietjes of salade

5,00

Frikandel – met frietjes of salade

5,00

Tomatensoep

3,50

Kinderijsje

3,50

Kindermenu
(tomatensoep als voorgerecht, keuze uit een van de gerechten hierboven en als
toetje en kinderijsje)

11,50

Prijzen in euro’s
Allergieën en speciale diëten; gelieve deze van te voren te melden

