Vicini menu
to go
Panini

10.00 – 16.00

Rustiek bruin desembrood
Bistecca
10
Dungesneden Rib eye van de grill met bieslookmayonaise, gedroogde tomaten en kappertjes
Pollo
9
Gegrilde kippendijen, basilicummayonaise, zongedroogde tomaat en rucola
Tonno
9
Huisgemaakte tonijnsalade, gepofte paprika en ei
Vitello
9
Dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes
Formaggio di capra
9
Zachte geitenkaas, gepofte paprika, bascilicum en pijnboompitten

Aperitivi

12.00 – 21.30

Voor bij de borrel of zomaar uit het vuistje
Suppli del giorno (4st)
Gefrituurde risottoballen met dagelijkse vulling
Calamari fritti
Gefrituurde inktvisringen met citroen mayo
Affettato Misto
3 ssorten vleeswaren met tapenade en aceto uitjes
Mozzarella con Peperonata
Buffelmozzarella met gegrilde courgette, zoetzure salade van paprika, olijven en
rode ui
Insalate Verde
Litlte gem salade met mieriksworteldressing, tomaatjes en Parmezaanse kaas

7
10
12
10

5

Pasta 12.00 – 21.30
De gerechten worden geserveerd met brood en kleine salade
Spaghetti con polpette di vitello
Pasta met kalfsgehaktballen in tomatensaus met Parmezaanse kaas
Linguine con gamberetti e pistacchio
Pasta met garnalen in langoustinesaus met pistache en dragon
Fusilli pollo e pesto
Pasta met geroosterde stukjes kip, doperwten,cherry tomaatjes en pesto
Risotto al Parmigiano
Risotto met cherry tomaatjes, Parmezaanse kaas, pijnbommpitten en bascilicum

14
14
13
16

Zuppa 12.00 – 21.30
Zuppa di pomodoro cremosa
Romige tomatensoep met pesto

4

Dolci 10.00 – 21.30
Tiramisu
Panna cotta
Torta

4
4
4

Pizze 15.30 – 21.30
Het is altijd wel tijd voor een pizza
Margherita
Tomatensaus, mozzarella, basilicum en oregano
Tartufo
Mozzarella, oesterzwam, Parmezaanse kaas, truffeltapenade en rucola
Quattro formaggi
Mozzarella, gorgonzola, taleggio, provolone, walnoten
Ricotta spinaci
Mozzarella, spinazie, ricotta, gedroogde tomaat, pijnboompitten
Tonno
Tomatensaus , mozzarella, tonijn, kappertjes en rode uien
Monte Bianco
Mozzarella, spinazie, groene asperges, truffelmascarpone en Pecorino
Pollo e pesto
Mozzarella, gemarineerde kipfilet, gepofte paprika, pesto
Salame
Tomatensaus, mozzarella, gorgonzola, pikante salami en spinazie
Prosciutto di Parma
Tomatensaus, mozzarella, Parmaham, rucola, Balsamico en Parmezaanse kaas
Bambino
De Margherita met oren
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Bambini
Voor onze oogappeltjes...
Pasta pomodoro
Pasta polpette
Pasta pesto
Pasta pollo e pesto
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