Antipasti
Voorgerechten

Antipasto misto all’italiana

€ 10,50

Een selectie van verschillende italiaanse voorgerechten
Voor 2 personen € 17,00

€ 10.50

Antipasto misto vegetariano
Een selectie van verschillende vegetarische voorgerecchten
Voor 2 personen € 17,00

€ 12,50

Antipasto misto di mare
Een selectie van verschillende vis voorgerechten
Voor 2 personen € 20,00

Insalate
Salades
Insalata dello chef

€ 9,90

Bonte salade met parmaham, mozzarella en olijven

Insalata Mista

€ 6,50

Gemengde salade

Insalata di pollo

€ 8,90

Kipsalade met verschillende soorten groente

Insalata Caprese
Tomaat, mozzarella en olijven

€ 8,90

Zuppe
Soepen
€ 4,50

Crema di pomodoro
Tomatensoep

€ 4,90

Stracciatella alla Romana
Bouillon met geklutst ei en parmezaanse kaas

€ 5,10

Tortellini in brodo
Tortellini gevuld met vlees in bouillon en Parmezaanse kaas

€ 9,90

Zuppa di pesce
Goed gevulde vissoep

Pane e focacce
Typisch italiaans brood
Pane e burro

€ 4,90

Brood met kruidenboter

Bruschetta al pomodoro

€ 6,50

Geroosterde schijfjes brood met stukjes tomaat, knoflook en basilicum

Pane del contadino

€ 7,90

Typisch siciliaanse brood gereserveerd warme olijven in zoetzure saus

Focaccia al prosciutto

€ 8,90

Pizzabrood met parmaham, olijfolie en kruiden

Focaccia al formaggio

€ 9,90

Pizzabrood met drie soorten kaas en kruiden

Focaccia alla marinara

€ 7,90

Pizzabrood met tomaat, knoflook en kruiden

Focaccia al salmone
Pizzabrood met gerookte zalm, olijfolie en kruiden

€ 8,90

Paste
Pasta’s
Spaghetti
€ 9,00

Spaghetti aglio , olio e peperoncino
Spaghetti met olijfolie, knoflook en spaanse peper

€ 12,50

Spaghetti aglio, olio e scampi*
Spaghetti met olijfolie, knoflook en scampi’s

€ 9,00

Spaghetti alla napoletana
Spaghetti met napolitaanse tomatensaus

€ 10,50

Spaghetti alla Bolognese
Spaghetti met tomaten-vlees saus

€ 11,50

Spaghetti alla carbonara
Spaghetti met spek, ei en parmezaanse kaas in roomsaus

Penne
Penne all’arrabbiata

€ 10,50

Penne in een pittige tomatensaus

Penne alla cacciatora

€ 11,50

Penne met kipfiletreepjes, champignons en cherrytomaten in een tomatenroomsaus

Penne quatro formaggi

€ 10,90

Penne met 4 verschillende soorten kaas

Penne primavera
Penne met aubergine, courgette, paprika, olijven en uien in tomatensaus

€ 10,90

Tagliatelle
€ 12,50

Tagliatelle al salmone*
Lintmacaroni met zalm in roomsaus

€ 13,90

Tagliatelle alla crema di scampi*
Lintmacaroni met scampi’s in een tomatenroomsaus

Dal Forno
Uit de Oven
Lasagne alla bolognese

€ 10,50

Lasagne met gehakt en kaas uit de oven

Lasagne spinaci

€ 10,90

Lasagne met uien, spinazie en kaas uit de oven

Lasagne Spinaci e salmone*

€ 12,90

Lasagne met spinazi en zalm uit de oven

Tortellini alla panna
Tortellini gevuld met vlees in roomsaus en ham

€ 10,90

Carne
Vleesgerechten

Tagliata di entrecote con rucola e scaglie di grana

€ 19,90

Mals gesneden kalfs entrecote met rucula en vers geschaafde parmezaanse kaas

Entrecote

€ 19,90

Malse kalfs entrecote met saus naar keuzen ( champignons roomsaus ) ( pittig tomatensaus )
( groenepeper saus )

Scaloppina di maiale

€ 15,90

Dun gesneden varkensfilet met saus naar keuzen ( champignons roomsaus ) ( pittig tomatensaus )
( citroensaus ) ( marsalasaus ) ( ham en kaas in wittewijnsaus )

Involtino alla diavolo

€ 16,90

Dungesneden varkensvlees gevuld met knoflook,ham,Italiaanse kazen en kruiden in tomatensaus

Saltimbocca alla romana

€ 16,90

Dungesneden varkensvlees met parmaham en salie in witte wijnsaus

Petto di pollo alla griglia

€ 14,50

Kipfilet van de grill

Petto di pollo ai funghi

€ 15,50

Kipfilet met champignonroomsaus

Petto di pollo alla pizzaiola

€ 15,50

Kipfilet met Siciliaanse tomatensaus

Alle vleesgerechten worden geserveerd met dagvers garnituur

Pesce
Visgerechten

Salmone alla brace

€ 19,50

Zalmfilet van de grill

Salmone al Brandy

€ 20,50

Zalmfilet met een brandy roomsaus

Salmone al pepe rosa

€ 20,50

Zalmfilet met roze pepersaus

Sogliola alla mugnaia

€ 20,90

Gebakken tongfilet met peterselie en witte wijn

Sogliola al forno

€ 21,90

Tongfilet met zeevruchten uit de oven

Scampi alla griglia

€ 20,50

Gamba’s van de grill

Scampi al forno

€ 20,50

Gamba’ s uit de oven

Alle visgerechten worden geserveerd met dagvers garnituur

Pizze
Pizza’s

Margherita

€ 7,50

Tomaat, kaas, oregano, peper

Cipollina

€ 8,50

Tomaat, kaas, uien, oregano, pepe

Cipollina della nina

€ 8,90

Tomaat, kaas, uien, ansjovis, oregano, peper

Cipollina della ninetta

€ 9,00

Tomaat, kaas, uien, ansjovis, olijven, oregano, peper

Napoletana

€ 8,50

Tomaat, kaas, ansjovis, oregano, peper

Romana

€ 8,90

Tomaat, kaas, ansjovis, kappertjes, oregano, peper

Siciliana

€ 9,00

Tomaat, kaas, ansjovis, kappertjes, olijven, oregano, peper

Salame

€ 9,00

Tomaat, kaas, salami, oregano, peper

Prosciutto

€ 9,00

Tomaat, kaas, ham, oregano, peper

Salame e prosciutto

€ 9,90

Tomaat, kaas, salami, ham, oregano, peper

Funghi

€ 9,00

Tomaat, kaas, champignons, knoflook, oregano, peper

Funghi e prosciutto

€ 9,90

Tomaat, kaas, champignons, ham, knoflook, oregano, peper

Funghi e salame

€ 9,90

Tomaat, kaas, champignons, salami, knoflook, oregano, pepe

Capricciosa
Tomaat, kaas, ham, salami, champignons, paprika, oregano, peper

€ 10,50

Quattro stagioni

€ 10,50

Tomaat, kaas, ansjovis, artisjokken, salami, ham, champignons, uien, oregano, peper

Spinaci

€ 9,90

Tomaat, kaas, spinazie, Parmezaanse kaas, knoflook, oregano, peper

Sicilia mia Sicilia

€ 10,50

Tomaat, kaas, spinazie, salami, ham, artisjokken, olijven, oregano, peper

Villanella

€ 10,90

Tomaat, kaas, ei, peterselie, champignons, salami, ham, knoflook, oregano, peper
Tomaat, kaas, ham, ananas, oregano, peper

Gorgonzola e salsiccia*

€ 10,90

Tomaat, kaas, gorgonzola, worst, oregano, peper

Quattro formaggi*

€ 11,50

Tomaat, kaas, gorgonzola, geitenkaas, parmezaanse kaas, oregano, peper

Ariminata*

€ 11,90

Tomaat, 3 soorten italiaanse kaas, salami, ei, ansjovis, peterselie, basilicum, knoflook, peper

Mare e monti*

€ 11,50

Tomaat, kaas, champignons, zeevruchten, knoflook, oregano, peper

Tonno

€ 10,50

Tomaat, kaas, tonijn, uien, oregano, peper

Ai Frutti di mare*

€ 11,90

Tomaat, kaas, zeevruchten, knoflook, oregano, peper

Al salmone*

€ 11,90

Tomaat, kaas, zalm, oregano, peper

Alla Anna Macioce*

€ 13,50

Tomaat, kaas, inktvis, kappertjes, olijven, ansjovis, knoflook, oregano, peper

Ai gamberetti e gamberi*

€ 13,90

Tomaat, kaas, garnalen, grote garnalen, knoflook, oregano, peper

Roberto*

€ 11,00

Tomaat, kaas, courgette, aubergine, paprika, uien, ei, olijven, knoflook, oregano, peper

Marlon*
Tomaat, kaas, champignons, ham, salami, paprika, kappertjes, ansjovis, ei, oregano, peper

€ 11,50

€ 11,50

Antonio*
Tomaat, kaas, salami, champignons, andijvie, paprika, olijven, ansjovis, oregano, peper

€ 11,50

Giovanni*
Tomaat, kaas, champignons, tonijn, oregano, peper

€ 11,50

Tonno alla vincenzo*
Tomaat, kaas, uien, paprika, ansjovis, tonijn, ei, oregano, peper

€ 11,50

Contadina*
Tomaat, kaas, geitenkaas, andijvie, olijven, ei, knoflook, oregano, peper

€ 12,50

La Rondine*
Tomaat, 3 soorten italiaanse kaas, artisjokken, ei, olijven, peterselie, knoflook, peper

€ 12,50

Swolgen*
Tomaat, 3 soorten italiaanse kaas, champignons, peterselie, knoflook, peper

€ 11,50

Mare Ionio*
Tomaat, kaas, sardientjes, pijnboompitten, rozijnen, ansjovis, oregano, peper

€ 11,50

Contadina Siciliana*
Tomaat, kaas, erwten, tuinbonen, artisjokken, uien, ham, geitenkaas, olijfolie, peper

€ 12,50

Limburg ( alleen in het seizoen ) *
Tomaat, 3 soorten italiaanse kaas, asperges, ham, ei, knoflook, oregano, peper

Calzone
Gevulde pizza’ s
Calzone prosciutto*

€ 11,00

Tomaat, kaas, ham, oregano, peper

Calzone alla cipolla*

€ 11,00

Tomaat, kaas, uien, ansjovis, olijven, oregano, peper

Calzone ai funghi *

€ 11,00

Tomaat, kaas, champignons, peterselie, knoflook, oregano, peper

Calzone Eugenio*
Tomaat, kaas, courgette, aubergine, paprika, uien, ei, olijven, oregano, peper

€ 11,90

Calzone del contadino *

€ 11,90

Tomaat, kaas, 2 soorten italiaanse kaas, andijvie, olijven, ei, knoflook, oregano, peper

Calzone Picchio Pacchio*

€ 12,50

Tomaat, kaas, geitenkaas, worst, pikante salami, ei, olijven, peterselie, knoflook, peper

Pizza’s geinspireerd door gasten

Pizza Bram

€ 11,00

Tomaat, kaas, spinazie, zalm, oregano en peper

Pizza Sjors ( Giorgio )

€ 11,50

Tomaat, kaas, ham, salami, uien, champignons,anjovis, tonijn, ananas , knoflook en peper

Pizza Henk

€ 10,00

Tomaat, kaas, anjovis, kappertjes, salami en verschillende kruiden

Pizza Loes

€ 10,00

Tomaat, kaas, ham, artisjokken, aubergine, courgette, ui, paprika en kruiden

Pizza Herman ( mafiosa)

€ 13,50

Tomaat, kaas, zeevruchten, zalm, tonijn, knoflook en peper

Pizza Ger

€ 11,00

Tomaat, kaas, kipfilet, ui, champignons, paprika oregano en peper

Pizza Jeu
Tomaat, kaas, spinazie, knoflook, spek en peper

€ 10,00

