Menukaart
Snacks
Bruschetta - 5 stuks met tomaat, knoflook en basilicum (✔)
Pizza brood met rozemarijn, tijm en knoflook (✔)
Focaccia met pesto en groente boter (✔)
Diverse Italiaanse ham en worstsoorten
Sardines met citroen en foccacia
Risotto bitterbal - 5 stuks, met truffelmayonaise (✔)
Mozzarella sticks - 5 stuks met marinara saus (✔)

€ 8,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 12,50
€ 11,00
€ 6,50
€ 6,50

Antipasti
Antipasti - Diverse Italiaanse ham- & worstsoorten, kaas & truffelhoning, olijven, foccacia & pesto, bruchetta

€ 19,50

Voorgerechten
Carpaccio van rund met truffelmayonaise, pijnboompitten, parmezaanse kaas en rucola
(supplement truffel: + € 5,00)
Salade burrata met tomaat, walnoten, basilicum en balsamico (✔)
Vitello Tonato met tonijndressing, kapperappels, zoet-zure rode ui en veldsla
Gerookte makreel met rode biet, mozzarella en tomaat

€ 13,50
€ 13,50
€ 13,50
€ 13,50

Special
Gekookte mosselen met rode peper, peterselie, kruidenboter en toast

€ 9,50

Pizza's
Pizza Margherita, tomatensaus, kaas, basilicum (✔)
Pizza Alfonso, tomatensaus, kaas, coppa di parma, cherry tomaat, parmezaanse kaas en rucola
Pizza Taleggio, taleggio, kaas, paddenstoelen, rode peper, truffelolie en rucola (✔)
Pizza Napoletana 2.0, marinara, ansjovis, zongedroogde tomaat, olijf, kapperappeltjes, oregano en olijfolie
Pizza Mortadella, mozzarella, peterselie, kaas en peper olie
Pizza Bresaola, Bresaola, balsamico, pepers, rucola en parmezaanse kaas

€ 13,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 16,00

Pasta's
Pasta Arrabiata met cherry tomaat, zwarte olijf, parmezaanse kaas en basilicum (✔)
Pasta Gamberi met bisque, garnalen, knoflook, tomaten en rucola
Pasta Truffel met salie, parmezaanse kaas, vers geschaafde truffel (✔)
Pasta Kabeljauw met geroosterde kabeljauw, pompoensaus, ricotta, tomaat en rucola
Pasta Paddenstoelenragout, cherrytomaat en parmezaanse kaas (✔)
Pasta Bolognese saus, cherry tomaat en parmezaanse kaas
Lasagne, rundergehakt met mozzarella en basilicum

€ 16,00
€ 19,50
€ 19,50
€ 18,50
€ 16,50
€ 16,50
€ 17,50

Specials
Gebakken porchetta met gebakken spruiten, gepofte tomaat, balsamico, smashed potatoes geserveerd met
salade - per 2 personen

23,50 p.p.

Bijgerechten
Gemengde groene salade met dressing

€ 4,00

Desserts
Tiramisu met espresso, amaretto, mascarpone en pure chocolade
Panna cotta met vanille en rood fruit
Citrus cheesecake met lemoncurd en citroensorbet
3 verschillende kaas soorten, honing en marmelade

€ 7,50
€ 7,50
€ 8,50
€ 9,50

Affogato (vanille ijs met espresso) met cantuccini
Cannoli - Limoen; lekker voor bij de koffie!

€ 6,00
€ 2,95

Allergie of dieetwensen?
In onze producten kunnen verschillende soorten allergenen aanwezig zijn. Twijfelt u hierbij over een van
onze gerechten? Vraag het een van onze medewerkers. We helpen u graag!

