Italiaans keuzemenu 22,50
Meenemen of bezorgen
Gerechten kunnen ook los besteld worden
Antipasti

1 naar keuze

Voorgerecht

* Minestra del giorno ~ Diverse soorten soep met ½ piadina (Italiaans flatbrood)
* Tortino alla Zucca e Castelmagno ~ Hartig taartje met pompoen en Italiaanse kaas
* Tortina di pasta sfoglia e funghi misti ~ Bladerdeegtaartje met diverse paddestoelen

Secondi

1 naar keuze

5,00
6,00
6,00

Hoofdgerechten

* Pizza Zucca ~ Mozzarella, tomatensaus, pompoen, rolspek en gorgonzola
* Cannelloni Bolognese ~ Gevulde pasta rolletjes met spinazie, kaas & gehaktsaus (rund)
* Ravioli di zucca al Castelmagno ~ Gevulde pasta met pompoen en Italiaanse kaassaus
* Spezzatino di Manzo, pasta o polenta ~ Runderstoofpot met pasta of maismeelpuree
* Spezzatino di Cervo, pasta o polenta ~ Hertenstoofpot met pasta of maismeelpuree
Stoofschotels geserveerd met sla, rabarbermoes of stoofpeertjes

Dolce

1 naar keuze

Dessert

15,00
14,00
15,00
18,00
19,50

5,00

* Zuccamisù ~ Italiaans dessert met lange vingers, mascarpone, pompoen en chocola
* Tiramisù ~ Huisgemaakt keuze uit klassiek, limoncello , amaretto of speculaas
* Cheesecake ~ Huisgemaakte cheesecake met rabarber
* Pere cotte e gelato alla canella ~ Stoofperen met kaneelijs
* Sgroppino ~ Onze huisgemaakte citroensorbetijs met limoncello

Maak uw diner compleet met onze kleine Italiaanse wijn- en bierkaart
Huiswijn: Bianco di custozza (wit) of Montepulciano (rood)
Musketto wit of rood: zoet, licht mousserend
Prosecco Fantinel ~ Frisse Italiaanse bubbels
Mignon: 5,00
Rosé Blush delle Venezië ~ Frisse fruitige rosé
Grignolino ~ Mooie zachte lichtrode wijn uit Piemonte (ook koud lekker!)
Roero Arneis ~ Mooie volle, zachte, droge witte wijn uit Barolodruif, Piemonte
Dolcetto D’Alba di Beppe Marino ~ Soepele volle, rode wijn uit Piemonte
Barbera d’Asti ~ Volle droge rode wijn uit Piemonte
Nebbiolo ~ Robijnrood, vol, met vleugje framboos, uit de heuvels van de Langhe
Menebrea dubbelmalt ~ Stevig Italiaans biertje (8%)
Collesi ~ Op de fles gegist kloosterbier, zeer speciaal! (flesje 0,33 lt.)
Peroni Chill ~ Italiaans Radler bier
Moretti Bianca ~ Italiaans wit bier
Nastro Azurro ~ Italiaanse bier
Moretti O ~ Italiaans maltbier zonder alcohol

Fles: 10,00
Fles: 10,00
Fles: 15,00
Fles: 15,00
Fles: 15,00
Fles: 20,00
Fles: 15,00
Fles: 15,00
Fles: 20,00
4,00
6,50
3,00
3,00
3,00
3,00

