Italiaans keuzemenu 24,50
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)
5,00
* Tortina agli asparagi verde ~ Hartig taartje met verse groene asperges
6,00
* Piadina Romagnola del giorno ~ Warm Italiaans flatbrood met vulling van de dag
10,00
* Tris gustoso ~ Trio van kalfsvlees, tonijnmayonaise, mozzarella, tomaat, rundcarpaccio 14,00

Secondi

1 naar keuze

Hoofdgerechten

* Pizza Zucca ~ Mozzarella, tomatensaus, pompoen, rolspek en gorgonzola
15,00
* Cannelloni Bolognese ~ Gevulde pasta rolletjes met rundvlees, spinazie,kaas,gehaktsaus 14,00
* Lasagna al pesto ~ Vegetarische ovenschotel met verse pesto, parmezaan & tomatensaus 14,00
* Ravioli ai formaggi ~ Huisgemaakte kaaskussentjes met kaascrème of truffelsaus
15,00
* Fiocchetti formaggi, gorgonzola, pere ~ Gevulde strikjes met kaas, gorgonzolasaus, peer 15,00
* Ravioli di zucca al Castelmagno ~ Gevulde pasta met pompoen en Italiaanse kaassaus 15,00
* Risotto funghi porcini ~ Italiaanse rijst met eekhoorntjesbrood (Italiaanse paddenstoel) 15,00

Dolce

1 naar keuze

Dessert

* Profiterolles bianco ~ Witte chocoladesoesjes gevuld met chocoladeroom
* Tiramisù ~ Huisgemaakt dessert keuze uit klassiek of limoncello
* Semifreddo speculaas e meringata ~ Speculaasijstaartje met meringue
* Sgroppino ~ Ons huisgemaakte citroensorbetijs met limoncello
* Gelato della casa ~ Huisgemaakt ijs, wisselende smaken

5,00

per bol 1,50

Maak uw diner compleet met onze kleine Italiaanse wijn- en bierkaart
Montepulciano (rood)
Musketto wit of rood: zoet, licht mousserend
Prosecco delle Venetië ~ 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.)
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

