Bambini Kindermenu (tot 12 jaar)

€ 12,50

Trek je schortje aan, deegroller erbij en rollen maarrr...
Je mag zelf kiezen wat je op je pizza wilt, als een echte pizzaiolo.
Liever pasta ipv pizza, maak een keuze uit:
Spaghetti Bolognese met Parmezaanse Kaas of
Pasta Pesto met Parmezaanse kaas
O ja, en... Je mag zelf je ijsje maken in de keukenPizza

Antipasti
Voorgerechten
Olive condite

€ 4,50

foccacia Fatto in Casa

€ 6,50

Pane Fatto in Casa

€ 5,50

Bruschetta Pomodoro

€ 8,50

Knoflook olijven

Huisgemaakte foccaccia geserveerd met pesto, olijfolie en zeezout
Huisgemaakt brood geserveerd met pikante kruidenboter
Bruschetta met tomaat

Vitello Tonnato

€ 13,50

Carpaccio

€ 13,50

Antipasti Rustico

€ 17,50

Rosé gebraden kalfsfricandeau, kappertjes en tonijncrème
Dungesneden bavette met rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, guancale en olijfolie
Vier soorten vleeswaren met olijven, Parmezaanse kaas en crème van balsamico en crostini

Minestre
Soepen

Crema di Pomodoro e Basilico

€ 7,50

Zuppa del giorno

€ 7,50

Tomatencrèmesoep met mascarpone en basilicum
Soep van de dag

Antipasti Caldi
Warme voorgerechten
Calamaretti Fritti

€ 11,50

Polpette in Salsa Arrabbiata

€ 11,50

Bocconcini di Filetto alla Boscaiola

€ 15,50

Gamberi di Lusso

€ 15,50

Melanzane

€ 12,50

Gefrituurde inktvisringen met citroen aioli
Gehaktballetjes in pittige tomatensaus
Gebakken ossenhaaspuntjes met witte truffelsaus
Gepelde gamba’s in olijfolie, knoflook en rode peper
Ovenschotel met aubergine, mozarella, tomaat, rucola en parmezaan

Insalate
Salades

Caprese Burrata

€ 11,50

Cesare

€ 13,50

Filetto di manzo

€ 15,50

Burrata, tomaat, rucola en basilicum
Romeinse sla met gegrilde kip of garnalen, ansjovis, Parmezaanse kaas,
mosterd vinaigrette en crostini
Ossenhaaspuntjes met truffelmayonaise, gemengde sla, gebakken champignons en rode ui

Pesce
Vis

Met roseval aardappels, frites of pikante knoflook pasta
Salmone al capperi e pomodori

€ 22,50

Gamberoni

€ 27,50

Pescato del giorno

€ 29,50

Gegrilde zalm met antiboise van biologische cherrytomaten en kappertjes
Grote garnalen met knoflookolie, venkel en tomaat
Vis van de dag

Le Carni
Vlees

Met roseval aardappels, frites of pikante knoflook pasta
Saltimbocca “Strada del Vino”

€ 26,50

Tagliata

€ 26,50

Filetto al Tartufo

€ 27,50

Kalfs filet medaillons omwikkeld met salie, prosciutto en honing-mosterdsaus
Gegrilde flank-steak met rucola, Parmezaanse kaas en citroen
Gebakken ossenhaas met saus van witte truffel

Contorni
Bijgerechten

Funghi Trifolati

€ 5,50

Patate Fritte Speciali

€ 6,50

Verdure Grigliate

€ 5,50

Patate Roseval

€ 5,50

Pasta aglio olio e Peperocino

€ 6,50

Insalata Mista

€ 6,50

Gebakken champignons met knoflook en witte wijn
Frites met truffelmayo en parmezaanse kaas.
Gegrilde groenten

Geroosterde roseval aardappels
Pasta met knoflook, Spaanse peper en pecorino
Gemengde salade

Menù Degustazione
€ 42,50 p.p.

Deze gerechten zullen allemaal op tafel geserveerd worden om met
elkaar te delen. Dit menu is per tafel te bestellen.

Antipasta

Voorgerechten
Bruschetta pomodoro
Geroosterd brood met tomaat, knoflook en basilicum
Polpetta in salsa arrabiata
Gehaktballetjes in pittige tomatensaus
Focaccia
Met parmaham en olijven
Carpaccio
Dungesneden bavette met rucola, parmezaanse kaas,
pijnboompitten, guancale en olijfolie
Calamari fritti
gefrituurde inktvisringen met citroen aioli

Secondi piatti
Hoofdgerechten

Risotto La scelta dello chef
Risotto van de chef
Pasta La scelto della chef
Pasta van de chef
Pizza la scetto della chef
Pizza van de chef
Carne Grigliata
Vlees van de grill
Palatine al parmigiano
Friet met parmezaanse kaas en basilicum

Dolci
Italiaanse proeverij van desserts

Paste
Pasta’s

Spaghetti Bolognese

Bolognesesaus, rucola en Parmezaanse kaas

€ 9,50

Ravioli Ricotta e Spinaci

€ 13,50

Penne con Pollo alla Griglia

€ 15,50

Lasagna Tradizionale

€ 16,50

Spaghetti aglio olio con Salmone

€ 16,50

Tagliatelle con Filetto e Tartufo

€ 21,50

Tagliatelle con Gamberi all’Aglio

€ 21,50

Ravioli gevuld met ricottacrème, spinazie, tomaat, en kruidenolie
Gegrilde kip met bacon, champignons, rucola en parmezaanse kaas
Traditioneel met bolognese- en bechamelsaus, rucola en parmezaanse kaas
Zalm, venkel, cherrytomaat, rucola en Parmezaanse kaas
Gebakken ossenhaas met truffelsaus, rucola en parmezaanse kaas
Gepelde gamba’s met knoflook, rode peper, rucola en parmezaanse kaas

Risotto
Risotto

Risotto al Tartufo Vegan op verzoek

€ 17,50

Risotto filetto al tartufo

€ 19,50

Bospaddenstoelen met truffel, rucola en Parmezaanse kaas
Gebakken ossenhaaspuntjes, rucola en parmezaanse kaas

Pasta Vegana
Vegan Pasta’s
Gnocchi

€ 17,50

Cashew noten, gedroogde cherrytomaten, vegan kaas en een pesto gemaakt van broccoli,
avocado en basilicum.

Tagliatelle Spinaci

€ 17,50

Ravioi Ricotta e Spinací

€ 17,50

Tagliatelle van spinazie met kastanjechampignons, vegan roomsaus en vegan kaas
Ravioli met spinazie en ricotta met tomaat, basilicum en kruidenolie
Deze gerechten zijn vegetarisch.
Onze vegan gerechten zijn samengesteld met kaas van Violife. Deze zijn vrij van zuivel, soya, gluten,
lactose, noten en conserveermiddelen en daarmee geschikt voor elke gast.
Vegan op verzoek. Deze gerechten zijn vegetarisch en kunnen dus op verzoek ook bereid worden met
veganistische kaas

