Voorgerechten
Pane con burro all aglio e olive Broodjes met kruidenboter en olijven
Bruschetta

€5,-

Geroosterd brood met gekruiden tomaat

€6,-

Mozzarella paesana

Mozzarellakaas met tomaat en basilicum €10,-

Calamari fritti

Gefrituurde calamaris met citroen

€12,-

Lumache all aglio 6

Escargot’s in knoflooksaus 6 stuks

€8,-

Lumache all aglio 12

Escargot’s in knoflooksaus 12 stuks

€13,-

Scampi Portoghese

Scampi’s geflambeerd met Cognac

€15,-

Scampi al pepe verde

Scampi’s in groene pepersaus

€15,-

Carpaccio

Flinterdun rundvlees met olijfolie, citroen,
rucola, parmezaansekaas en pijnboompitten €12,-

Soepen
Zuppa di pomodoro

Tomatensoep

€5,-

Minestrone

Groentensoep

€5,-

Zuppa di cipolla

Uiensoep

€6,-

Ravioli in brodo

Ravioli in een kruidige bouillion

€6-

Pizza
Margherita

met tomaat en kaas

€8,-

Salami

met salami

€9,-

Prosciutto

met ham

€9,-

Funghi

met champignions

€9,-

Prosciutto e funghi met ham en champignions

€9.50

Funghi e salami

€9.50

met champignions en salami

Salami e prosciutto met salami en ham

€9.50

Napoletana

met ansjovis kappertjes en olijven

€9.50

Tropicale

met ham en ananas

€9.50

Quatro formaggi

met vier soorten kazen

€10.00

Capricciosa

met spek spinazie en ei

€10.00

Quatro stagioni

met ham champignions salami en paprika

€10.50

Vegetariana

met diversen verse groenten

€10.50

Taco

met gekruid gehakt salade en knoflooksaus

€11.00

Pollo

met reepjes kipfilet salade en knoflooksaus

€11.00

Marinara

met gemengde zeevruchten

€11.00

Tonno e cipolla

met tonijn en ui

€10.00

Siciliana

met artisjok mozzarella rodepepers en ansjovis €11.00

Calzone

met ham salami en champignions dichtgevouwen €11.00

Fratelli

met Parmaham rucola en parmezaansekaas

€14.00

Della mamma

Stel uw eigen pizza samen

€12.00

Pasta’s
Napoletana

Tomatensaus

€10.00

Bolognese

Tomatensaus met gekruid gehakt

€10.00

Aglio olio e peperoncino

Olijfolie knoflook en rode pepers

€10.00

Matriciana

Ui spek en tomatensaus

€10.50

Al tonno

Ui erwten tonijn en romige tomatensaus €11.00

Carbonara

Spek ei parmezaan en room

€11.00

Arrabiata

Spek in een pittige tomatensaus

€11.00

Quatro formaggi

Viersoorten kazen

€11.00

Vegetali

Diversen soorten groenten en tomatensaus €11.00

Alla Siciliana
Frutti di mare

Ham champignions erwten en romige tomatensaus €11.00
Gemengde zeevruchten en tomatensaus

€12.00

Salmone

Zalm ui cognac en room

€13.00

Quadrifoglio

Vier soorten pasta (min 2 personen)

€26.00

(variatie van de chef)

Onze pasta’s worden afgewerkt met parmezaansekaas
(met uitzondering van pasta’s met vis sauzen)

Ravioli
Quatro formaggi

vier soorten kazen in room

€13.00

Bolognese

tomatensaus met gekruid gehakt

€13.00

Alla panna

ui ham en room

€13.00

Della mamma

erwten chmpignons ham en romige tomatensaus €14.00

Lasagna
Prosciutto e funghi

ham en champignons

€13.00

Quatro formaggi

vier soorten kazen

€13.00

Canneloni di carne

deegrolletjes gevuld met gekruid gehakt

€13.00

Kun je niet kiezen? proef dan een stukje van ze alle drie en neem de
Tris di lasagne

€14.00

Gevogelte
Pollo griglia

Gegrilde kippenborst

€15.00

Pollo alla romana

kippenborst met ham kaas en

€17.00

Champignon roomsaus
Gevogelte word geserveerd met aardappels uit de oven en pasta aglio olio

Vlees
Filetto Della mamma

gegrilde Ossenhaas (200gr)

€ 26.00

Rucola Parmigiano crema Balsamico
Scaloppina quatro formaggi

varkens escalope (180gr)

€18.00

Met vier soorten kazen
Scaloppina marsala

varkens escalope (180gr)

€18.00

Met zoete wijnsaus
Scaloppina rucola

varkens escalope (180gr)

€18.00

Rucola en parmezaansekaas
Scaloppina limone

varkens escalope (180gr)

€18.00

In een citroensaus
Scaloppina saltimbocca

varkens escalope (180gr)

€19.00

Salie en Parma ham
Scaloppina panna e funghi

varkens escalope (180gr)

€19.00

In champignon roomsaus
Scaloppina speciale

varkens escalope (180gr)

€19.00

Ham en gorgonzola kaas
Vlees word geserveerd met aardappels uit de oven en pasta aglio olio

Vraag de gastheer/vrouw naar het
Vlees gerecht van de dag!

Vis
Salmone griglia

gegrilde Zalm(200gr)

€21.00

Gamberoni griglia

gegrilde gamba’s

€23.00

Sogliola al zafferano

zeetong filet in saffraansaus

€23.00

Vis word geserveerd met aardappels uit de oven en pasta aglio olio

Vraag de gastheer/vrouw naar het
Vis gerecht van de dag!
Bijgerechten
Broccoli

Broccoli op Italiaanse wijze bereid

€5,-

Spinaci

Spinazie op italiaanse wijze bereid

€5,-

Funghi trifolati

champignons in kruidenboter gebakken

€6,-

Salade
Insalata mista

gemengde salade

€6,-

Insalata al tonno

tonijn salade

€10.00

Insalata fantasia

salade met ham, mozzarella

€10.00

en tonijn
Insalata mare

salade met gemarineerde

€12.00

zeevruchten
Insalata pancetta

salade met spekjes, pijnboompitten

€13.00

En honing mosterd dressing
Insalata pollo e rucola

rucola salade met kipfillet

Buonappetito!!

€14.00

