
Italiaans keuzemenu 27,50 

Meenemen of bezorgen 

Gerechten kunnen ook los besteld worden 
Antipasti   1 naar keuze   Voorgerecht  

 
* Crèma di Asparagi verdi ~ Verse Italiaanse apergecrèmesoep en ½ piadina (flatbrood)       6,00 
* Crèma di Zucca ~ Verse Italiaanse pompoensoep met ½ piadina (Italiaans flatbrood)         6,00                                                                         
* Tris gustoso ~ Trio van kalfsvlees, tonijnmayonaise, mozzarella, tomaat, rundcarpaccio 14,00            
                              

Secondi   1 naar keuze   Hoofdgerechten 
  
* Pizza Anduia ~ Mozzarella, verse tomaat, zeer pittige Napolitaanse worst, roomkaas     14,00  
* Pizza Zucca ~Mozzarella, pompoen, buikspek, gorgonzola                                                      15,00 
* Pizza Asparagi ~ Mozzarella, slagersham, groene asperges, gebakken ei                               15,00 
* Cannelloni di carne ~ Pastarolletjes met vlees uit de oven met Bolognesesaus                     14,00                        
* Ravioli ai formaggi con asparagi ~ Huisgemaakte kaaskussentjes met asperge roomsaus 15,00      
* Risotto Zucca, salsiccia ~ Italiaanse rijst met pompoen en sausijsjes                                    15,00                                                                                
* Scaloppine Gorgonzola ~ Kalfslapjes met gorgonzolasaus, sla en aardappels uit de oven 19,50                                 
* Gamberoni alla Diavola ~ Grote garnalen in pittige tomatensaus met pasta en sla           19,50                                             
                            
     Dolce    1 naar keuze   Dessert               4,00 
 
* Tiramisù  ~ Huisgemaakt dessert  keuze uit klassiek of  limoncello  
* Tiramisù Fragola ~ Huisgemaakt dessert met mascarpone, lange vingers en verse aardbeien 
* Salame del Papa ~ Chocolade-salami , antiek dessert uit Piemonte 
* Gelato della casa ~ Huisgemaakt ijs, wisselende smaken                                 per bol 1,50 
 

Maak uw diner compleet met onze kleine Italiaanse wijn- en bierkaart 
 Montepulciano (rood)                                                                                                    Fles: 10,00 
Prosecco delle Venetië ~ Frisse Italiaanse bubbels                                              Mignon: 5,00 
Rosé Blush delle Venezië ~ Lekker frisse, fruitige rosé                                                    Fles: 12,50 
Grignolino ~ Mooie zachte lichtrode wijn uit Piemonte (ook koud lekker!)               Fles: 15,00 
Roero Arneis ~ Mooie volle, zachte, droge witte wijn uit Barolodruif, Piemonte   Fles: 20,00                                                                                                 
Barbera d’Asti ~ Volle droge rode wijn uit Piemonte       Fles: 15,00 
Nebbiolo ~ Robijnrood, vol, met vleugje framboos, uit de heuvels van de Langhe   Fles: 20,00 
 
Ichnusa ~ Pils met een fleurig bouquet, uit Sardinië (4,7%)                                                      4,00 
Ichnusa non filtrata ~ Lekker niet gefilterd bier uit Sardinië                                                   4,50 
Collesi ~ Op de fles gegist kloosterbier, zeer speciaal! (flesje 0,33 lt.)   6,50                                                                   
Moretti  ~ Italiaans pils                     3,50 
Moretti O of Nastro Azurro O  ~ Italiaans maltbier zonder alcohol    3,50 
   


