Take away kaart 2018 te bestellen tot 19:00 uur
Panini ( brustiek bruin brood) tijd 12.00- 15.30
Bistecca

€ 10,75

Dun gesneden ribeye van de grill met een bieslookmayonaise en gedroogde tomaten
Tonno

€ 7,75

Huis gemaakte tonijn salade met gepofte paprika en ei

Anti pasti
Prosciutto / pere

€ 8,50

Parmaham met verse peer en walnoten
Funghi Portobello grigliati con mozzarella di bufala

€ 8,50

gegrilde portobello met buffelmozzarella, kappertjes en salsa verde
Anti pasti del giorno
klein hapje van de dag
Polpette di vitello

€ 7,75

Gehaktballen in tomatensaus met Parmezaanse kaas
Insalata di pollo e pancetta

€ 13,75

gegrilde kippendijen met radijs, komkommer, cranberries, pancetta en een mieriksworteldressing
Insalata zucca

€ 13,50

salade met flespompoen met mix pitten, walnoten en een Gorgonzola/basilicum dressing
Filetto di tonno grigliato

€ 15,75

Salade van Tonijnfilet met Zoet zure uien, spinazie, cherrytomaten en krokante pancetta

Primi piatti
Risotto alla mozzarella

€ 15,50

Mozzarella, gedroogde tomaatjes en basilicum
Gnocchi con anatra

€ 15,50

Met geconfijte eendenbout, gedroogde pruimen, walnoten en saliebotersaus
Spaghetti con polpette di vitello

€ 14, 50

kalfsgehaktballen in tomatensaus met Parmezaanse kaas
Spaghetti con gamberetti e pistacchio

€ 14,75

garnalen in langoustinesaus met pistache en dragon
penne con pollo

€ 13, 75

geroosterde kipfilet, gepofte paprika, kappertjes, basilicum in roomsaus
Spaghetti aglio olio e peperoncino

(bijgerecht)

€ 6,50

spaghetti met knoflook en spaanse pepers

Contorni
Insalata rucola rucola salade met Parmezaanse kaas en Aceto Balsamico

€ 3,75

Insalata mista gemengde salade met een mieirkswortel dressing

€ 3,75

Verdure del giorno Groenten van de dag

€ 3,75

Bambini tijd
Penne met tomatensaus

€ 6,75

Penne met pesto

€ 6,75

Spaghetti met gehaktballen in tomatensaus

€ 8,75

Spaghetti met kip en pesto

€ 8,75

pizza bambino

€ 6,75

Aperitivi

Olive

€ 4,25

groene Olijven
Mandorle affumicate

€ 3,50

gerookte Amandelen
Pizza Piadina

€ 6,50

Pizza met knoflook olie met rozemarijn
Pizza piadina con pesto pizza met pesto en basilicum

€ 7,50

Pane condimenti Brood, tapenades 2 st

€ 4,50

Suppli con barbabietole rosse

€ 3,75

Risottoballen met rode biet, gorgonzola en basilicum 2 st
Polpette di vitello

€ 7,75

Gehaktballen in tomatensaus
Affettato misto

€ 8,50

een selectie van 3 soorten vleeswaren
Formaggio

€ 8,50

een selectie van 4 soorten kaas

wij eten tussen 16.30u en 17.00u

Omdat wij met verse producten bereiden, kan het bij drukke dagen een bestelling iets langer duren,
sorry voor de ongemak.
Heeft u vragen over een allergie of intolerantie? Meldt dit dan aan uw gastheer/-vrouw. Wij helpen u
graag verder.

Pizze
Margherita

€ 9,50

tomatensaus, mozzarella, basilicum
Pesto

€ 10,75

Pesto, mozzarella, courgette , pijnboompitten
Quattro formaggi

€ 12,75

Mozzarella, Gorgonzola, Taleggio, Provolone en walnoten
Tonno

€ 12,75

Tomatensaus, tonijn, oesterzwam en rode uien
Pollo e pesto

€ 13,75

mozzarella, gemarineerde kipfilet, gepofte paprika en pesto
Funghi e pancetta

€ 13,75

Tomaat, mozzarella, oesterzwammen, pancetta en rucola
Salame piccante

€ 14,75

Tomatensaus, mozzarella, gorgonzola, pikante salami en spinazie
Formaggio di Capra

€ 13,25

zoete aardappel, spinazie, geitenkaas, olijven en tijm
Carne macinata

€ 13,75

Tomatensaus, mozzarella, knoflookworst, kalfsgehakt, rode uien en rode peper
Prosciutto di Parma

€ 15,75

Tomatensaus, mozzarella, Parmaham, gedroogde tomaat en Aceto balsamico
Pizza del giorno
pizza van de dag

dagprijs

