
                                  Italiaans specialiteitenmenu  

                      Antipasti     Voorgerechten 
* Minestra del giorno ~ Verse wisselende  Italiaanse dagsoep      7,00 
* Piadina con porchetta ~ Italiaanse flatbrood met speenvarken      12,00 
* Affettato Extra ~ Fijne luxe Italiaanse vleeswarenschotel      16,00 
* Antipastino Piemontese ~ Proeverij van kleine hapjes  uit Piemonte     12,00                                                              
 

Primi, Pizze e  e Secondi   Pasta, Pizza en Hoofdgerechten 
* Pizza Boscaiola ~ Mozzarella, verse tomaat, bospaddestoeltjes, gorgonzola    16,00 
* Pizza Salame tartufato ~ Mozzarella, tomatensaus en truffelsalami     15,00 
* Tortellini Bolognese ~ Gevulde pastaringetjes met klassieke bolognesesaus of room/ham/champignons 15,00 
* Fiochetti Goronzola pere ~ Strikjes van pasta gevuld met kaas en peer in  gorgonzolasaus  16,00 
* Tagliatelle Chiodini ~ Verse lintpasta met bospaddestoeltjes, verse tomaat, olijven en room  16,00 
* Linguine allo Scoglio ~ Spaghetti met garnalen, mosselen en verse tomaatjes    18,00 
* Piatto del giorno ~ Italiaanse dagschotel vis of vlees 
 

                               Dolce      Nagerechten 
* Pere cotte con gelato ~ Stoofperen met kaneelijs       7,00 

* Panna cotta ~ Italiaanse gekookte roompudding met saus: chocolade, aardbei, hazelnoot of frambozen 6,00 
* Tiramisù alla Nutella ~ Klassiek Italiaans dessert met lange vingers, mascarpone, room en nutella 7,00                                                                             
* Caffé, Espresso, Cappucino, Caffè latte 3,50   Special caffè 7,50   Thee 3,00   Gember of Muntthee 3,50 
 

Maak uw diner compleet met onze kleine Italiaanse wijn en bierkaart 
Alle frisdrank :  cola, cola zero, fanta, tonic, bitterlemon, sprite, ginger ale, cassis, appelsap, Ice tea 3,00 

Grote flessen water Lauretana naturel of bruis  6,00 per fles. Kleine Chaudfontaine blauw of rood 2,50 
Verse sinaasappelsap, Fristi, Chocomel         3,50 
  
Huiswijn  Montepulciano (rood),  Trebbiano (wit), Rood ook ½ liter: 15,00  Glas: 5,00   Fles: 22,50  
Prosecco delle Venezie ~ Frisse Italiaanse bubbels      Mignon : 7,50  Fles: 24,50 
Chardonnay Biologico ~ Zachte fruitige witte biowijn     Glas: : 5,50 Fles: 22,50 
Verdicchio delle Marche ~ Droge goudgeel en kruidige witte wijn uit regio Marche Glas : 5,50 Fles : 22,50 
Pinot Grigio biologico ~ Mooie zachte droge witte wijn biologisch   Glas : 6,00  Fles: 24,50 
Roero Arneis ~ Mooie volle, zachte, droge witte wijn uit Piemonte Barolo   Fles: 29,50 
Piemonte Chardonnay frizzante ~ Fruitige droge chardonnay licht mousserend Monferato  Glas: 6,00 Fles: 26,50 
Rosé delle Langhe Dosio ~ Frisse droge rosé met een vleugje grapefruit   Glas : 6,00 Fles: 26,50  
Barbera d’Asti ~ Stevige droge rode wijn met nasmaak van kers, rijp fruit  Fles: 28,50                                                                                                                                                                       

Italiaans bier 
Peroni van de tap   Blond Italiaans pils                                                                                0,25 lt. 4,00         0,5 lt. 7,50 
 0% ~ Italiaans alcoholvrij bier                                                                                                                                      4,00   
 Ichnusa non filtrata ~ Lekker fris niet gefilterd bier uit Sardinië                                                                            5,00 
Collesi ~ Op de fles gegist kloosterbier                                                                                                                         7,50 
Peroni Chill ~ Italiaans citroen Radler 2% alcohol  Moretti Bianca ~Italiaans wit bier                                     4,00 

Wij  schenken geen kraanwater!!            
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