
                           

                         Italiaans specialiteitenmenu 34,50 euro 

                               Alle gerechten zijn ook los te bestellen 

 Antipasti     Voorgerechten 
* Crostone Stracchino, salmone ~ Italiaans geroosterd brood met friszure smeerkaas en gerookte zalm           9,00                     
* Prosciutto e melone ~ Lekkere frisse meloen met Parmaham                                                                                   12,00 
* Antipastino Piemontese ~ Kleine proeverij van hapjes uit Piemonte                                                                   14,00 
 

Primi, Pizze e Secondi   Pasta, Pizza en Hoofdgerechten 
 
* Pizza Anduia ~ Mozzarella, verse tomaat, ricotta( roomkaas), anduia (heel pittig)                                           15,00 
* Pizza Stracchino ~ Mozzarella, friszure italiaanse kaas, sausijsjes, rucola                                                         16,00 
* Pizza Delicata ~ Mozzarella, verse asperges, gerookte zalm                                                                                   17,50 
* Gnocchi al stracchino ~ Aardappelkussentjes met Italiaanse roomkaas en sausijsjes                                       16,00 
* Spaghetti nero di seppia lo scoglio ~ Inktvis zwarte spaghetti met garnalen, mosselen en verse tomaat      18,00             
* Filetto in crosta ~ Ossenhaas met bladerdeeg uit de oven                                                                                       28,50 

 
Dolce      Nagerechten 

* Tiramisù al rabarbaro  ~ Fris huisgemaakt dessert met lange vingers, mascarpone en verse rabarberjam     6,00                                                                        
* Bûnet ~ Italiaanse oma’s pudding van chocola, bitterkoekjes en karamel                                                           6,00 
* Profiterolles ~ Witte chocoladesoesjes met slagroom                                                                                              6,00 
* Panna cotta ~ Verse roompudding met diverse toppings 
* Fragole fresche con gelato ~ Verse aardbeien met vanille-ijs en slagroom                                                           7,00 
 

Maak uw diner compleet met onze kleine Italiaanse wijn en bierkaart 
Huiswijn  Montepulciano (rood) Trebbiano (wit), Pinot grigio (rosé)    Rood  ½ liter 12,50    Glas: 4,50 Fles: 21,50 
Lambrusco (zoet mousserend) rood                                                                                                    Glas: 4,50 Fles: 18,00 
Prosecco delle Venezië ~ Frisse Italiaanse bubbels                                                                    Mignon : 7,50 Fles: 24,50 
Pinot Grigio delle Venezie ~ Frisse fruitige droge witte wijn uit de Venetië    Glas: 5,00   Fles: 24,50  
Verdicchio delle Marche ~ Gekruide , strogele droge witte wijn uit le Marche                          Glas : 5,00 Fles: 24,50       
Roero Arneis ~ Mooie volle, zachte, droge witte wijn uit Piemonte Barolo     Glas: 6,00 Fles: 28,50 
Piemonte Chardonnay “na st’ssa veja ~ Ronde strogele wit, met vleugje gerookt hout           Glas: 6,00 Fles:28,50 
Piemonte Chardonnay frizzante ~ Fruitige droge chardonnay licht mousserend Monferato  Glas: 5,00 Fles: 24,50 
Rosé Blush delle Venezie ~ Fijne delicate lichte rosé Venetiaanse bodem                   Glas: 5,00 Fles: 24,50 
Dolcetto d’Asti ~ Harmonieus rood en zacht uit de Langhe Piemonte                        Fles: 27,50 
Barbera d’Asti ~Stevige droge rode wijn met nasmaak van kers, rijp fruit                       Fles: 
27,50                                                                                                                                                      Nebbiolo ~ Robijnrood, 
vol, met vleugje framboos, uit de heuvels van de Langhe                      Fles: 29,50 
 
Peroni tap pils:                                                                                                                            0,25 lt. 4,00        0,5lt.  7,50 
Menebrea 0% ~ Italiaans alcoholvrij bier                                                                                                                     4,00                            
Ichnusa non filtrata ~ Lekker fris niet gefilterd bier uit Sardinië                                                                             4,50                                                                  
Menebrea strong ~ Stevig dubbelmaltbier 8%                                                                                                              5,00 
Colessi ~ Italiaans kloosterbier op de fles gegist                                                                                                        7,50 
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