
                   Italiaans Specialiteitenmenu 

Antipasti       Voorgerecht  
* Zuppa di cipolle ~ Italiaanse uiensoep                                                                                         6,00                                                         
* Insalatina di farro ~ Frisse salade van Spelt                                                                               9,00 
* Uovo Barzotto con Castelmagno e tartufo ~ Gepocheerd ei met kaascrème en truffel         9,00  
* Carne Albese con tartufo ~ Dunne plakjes rundvlees met verse truffel                                  12,00         
                           

Secondi       Hoofdgerechten 
 

 * Pizza Anduia ~ Mozzarella, verse tomaat, zeer pittige Napolitaanse worst, roomkaas    14,00 
* Pizza Salame tartufato ~ Buffelmozzarella, tomatensaus, truffelsalami                               14,00 
* Pizza Bianca ~ Buffelmozzarella, geraspte Castelmagnokaas, spiegelei en verse truffel     15,00 
* Ravioli ricotta, spinaci, pomodorini ~ Pastakussentjes spinazie, roomkaas, tomaatjes     15,00          
*Gnocchi Castelmagno e tartufo ~ Aardappelkussentjes met Italiaanse kaassaus en truffel 16,00 
* Ravioli Formaggio,burro salvia e tartufo ~ Kaaskussentjes met boter, salie, verse truffel  16,00 
* Saltimbocca di pollo con tartufo ~ Kippendijen met salie, verse truffel en garnituur           19,50                       
                            

Dolce        Dessert   6,00 
 
* Tiramisù ~ Huisgemaakt dessert keuze uit klassiek of Limoncello  
* Tiramisù Baileys ~ Huisgemaakt met Baileys likeur, mascarpone en room 
* Fragole e gelato ~ Verse aardbeien met vanille-ijs en slagroom 
* Profiterolles ~ Chocolade soesjes met slagroomvulling 
* Gelato della casa ~ Huisgemaakt ijs, wisselende smaken                                   per bol 2,00 
 

Maak uw diner compleet met onze kleine Italiaanse wijn- en bierkaart 
 Montepulciano (rood) of  Trebbiano wit                       Glas : 4,00   ½ lt. 12,50,   Fles: 19,50 
Prosecco delle Venetië ~ Frisse Italiaanse bubbels                         Mignon : 5,00    Fles:  21,50 
Rosé Blush delle Venezië ~ Lekker frisse, fruitige rosé                               Glas : 4,50    Fles:  19,50 
Pinot Grigio delle Venezië ~ Frisse droge witte wijn                                 Glas : 4,50    Fles ; 19,50 
Verdicchio delle Marche ~ Kruidige, droge witte wijn , Marche              Glas : 4,50    Fles:  19,50 
Chardonnay del Trentino ~ Lichte harmonieuze witte wijn                    Glas : 4,50    Fles:  19,50 
Grignolino ~ Mooie zachte lichtrode wijn uit Piemonte (ook koud lekker!)                Fles: 19,50 
Roero Arneis ~ Mooie volle, zachte, droge witte wijn uit Barolodruif, Piemonte   Fles: 27,50                                                                                                 
Nebbiolo ~ Robijnrood, vol, met vleugje framboos, uit de heuvels van de Langhe   Fles: 27,50 
 
Peroni tap pils :                                                                                            0,25 lt. 3,50       0,5lt. 6,50 
Peroni chill :  Italiaans Radler biertje met citroen                                                                     3,50 
Ichnusa ~ Pils met een fleurig bouquet, uit Sardinië (4,7%)                                                      4,00 
Ichnusa non filtrata ~ Lekker niet gefilterd bier uit Sardinië                                                   4,50                                                                   
Moretti pils of wit bier  ~ Italiaans pils met een lekkere bittere bite of wit lekker fris       4,00 
Flea ~ Voor de grote dorst , lekkere grote fles wit fleurig en kruidig bier uit Italië             15,00 
Probeer ook onze frisse sparkelende Ice tea limoen-mint !!                            3,50 


