Primi
piatti
Primi
piatti
Spaghetti aglio,olio e peperoncino

Spaghetti
e peperoncino
Spaghetti metaglio,olio
olijfolie,knoßoock
en hete pepertjes.

€ 9,50.
€ 9,50.

€12,50
€12,50

Spaghetti met een saus van verse tomaten

€10,50.
€10,50.

€13,50
€13,50

Penne met een pittige tomaat knoßoocksaus.

€10,50.
€10,50.

€13,50
€13,50

Spaghetti met olijfolie,knoßoock en hete pepertjes.

Spaghetti al pomodoro
Spaghetti
pomodoro
Spaghetti metal
een
saus van verse tomaten

Pennette Arrabbiata
Pennette
Arrabbiata
Penne met een
pittige tomaat knoßoocksaus.
Paccheri alla puttanesca di Tonno
Paccheri
puttanesca
di Tonno
Spaghetti metalla
een saus
van olijven,knoßook,kappertjes,ansjovis,
Spaghetti
met een
saus van olijven,knoßook,kappertjes,ansjovis,
verse tomaten
en tonijn.
verse tomaten en tonijn.

Farfalette al Salmone
Farfalette
Farfalette met al
eenSalmone
roze zalm saus.

€12,50. €15,50
€12,50. €15,50

Farfalette met een roze zalm saus.

€14.
€14.

€.17
€.17

Tagliatelle met een saus van kalfsvlees

€ 14
€ 14

€ 17
€ 17

Tagliatelle al ragu di vitello in Bianco
Tagliatelle
al ragu
di vitello
Tagliatelle met een
saus van
kalfsvleesin Bianco
Risotto del giorno
Risotto
giorno
Risotto van del
de dag.
Risotto van de dag.

Dagprijs
Dagprijs

Ravioli van de dag.

Dagprijs
Dagprijs

Soup van de dag.

Dagprijs
Dagprijs

Ravioli del giorno
Ravioli
giorno
Ravioli van del
de dag.
Zuppa del giorno
Zuppa
giorno
Soup vandel
de dag.
Tagliatelle con agnello e tartufo
Tagliatelle
conlams
agnello
e tartufo
Tagliatelle met een
braadsaus
en truffel
Tagliatelle met een lams braadsaus en truffel

Rigatoni 4 formaggi gratin
Rigatoni
4 formaggi
gratinkazen gegratineerd in de oven
Rigatoni met een
saus van 4 soorten
Rigatoni met een saus van 4 soorten kazen gegratineerd in de oven

Pasta o pizza bimbo
Pasta
pizza bimbo
Pasta metobolognese
of tomatensaus,pizza margherita.
Pasta met bolognese of tomatensaus,pizza margherita.
Heeft u een allergie?laat ons weten a.u.b.
Heeft u een allergie?laat ons weten a.u.b.

€14,50.
€14,50.

€ 17,50
€ 17,50

€14,50. €17,50
€14,50. €17,50
€6,50
€6,50

Pizze
Margherita
Tomatensaus, mozzarella.
€8

Secondi
Pesce del giorno
Vis gerecht van de dag.

Carne del giorno

Napoli
Vlees gerecht van de dag.
Tomatensaus , mozzarella, ansjovis en oregano.
Caciucco alla livornese
€8,50
Vis soep alla Livornese style.

Prosciutto
Tomatensaus, mozzarella en ham.
€9
Salami
Tomatensaus, mozzarella en salami.
€9,50

Tonno alla griglia
Gegrilde tonijnsteak

Gamberoni e calamari fritti.
Frituur van jumbo Garnalen en inktvis ringen.

Scaloppina di vitello ai funghi misti.

Lapjes Kalfsvlees met een romige saus van verschi

Funghi
Tomatensaus, mozzarella en paddestoelen. Bistecca di manzo alla
Gegrilde runder entrecote
€9,50

brace..

Wij serveren onze Secondi met aardappel en groen
Naar wens kunt u deze bijgerechten bijbestellen
De portionering is voor 2 personen

4 stagioni
Tomatensaus, mozzarella, ham, paprika, salami en paddestoelen
€10,50
Patate al forno
Aardappeltjes uit de oven.

4 formaggi
Contorno
misto
Tomatensaus, mozzarella, taleggio, gorgonzola
en parmezaanse
kaas
Mix
van
aardappel
uit
de
oven
en groenten van de d
€11,50
Al gorgonzola
Tomatensaus, mozzarella en gorgonzola.
€12

Insalata mista
Mix salade.

Spaghetti aglio e olio
Spaghetti met olijfolie en knofolook.

Capricciosa
allapaddestoelen.
griglia
Tomatensaus, mozzarella, artisjokken, ham,Verdure
olijven en
Gegrilde groenten.
€12
Alla diavola

Heeft u een allergie?laat ons weten a.u.b.

€12
Capricciosa
Tomatensaus, mozzarella, artisjokken, ham, olijven en paddestoelen.
€12
Alla diavola
Tomatensaus, mozzarella, pikante salami, verse pepertjes en Italiaanse
worst.
€12
Alla siciliana
Tomatensaus, mozzarella, kappertjes, olijven en ansjovis.
€12
Al tartufo
Tomatensaus, mozzarella en truffel.
€14
Con Tonno e cipolla
Tomatensaus , mozzarella, tonijn en ui.
€10,50

Valtellina
Tomatensaus , mozzarella,bresaola, Rucola en parmezaanse kaas.
€12
Vegetariana
Tomatensaus , mozzarella en verschillende soorten groenten.
€10,50
Scozzesse
Tomatensaus , mozzarella en gemarineerde zalm.
€14
Americana
Tomatensaus , mozzarella pancetta spek en ui.
€12
Sapore di mare
Tomatensaus , mozzarella en diverse zeevruchten.
€13,50
Escotica

Tomatensaus , mozzarella pancetta spek en ui.
€12
Sapore di mare
Tomatensaus , mozzarella en diverse zeevruchten.
€13,50

Secondi

Escotica
Tomatensaus, mozzarella, ananas en ham. Pesce del giorno
Vis gerecht van de dag.
€10,50

Carne del giorno
Nuvoletta
Vlees gerecht van de dag.
Tomatensaus, mozzarella, cherry tomaatjes, Rucola, parmezaanse kaas
en Parma ham.
€12
Caciucco alla livornese
Vis soep alla Livornese style.

Calzone
Tomatensaus, mozzarella, ham, salami, paddestoelen,
Tonno alla paprika
griglia en
Gegrilde tonijnsteak
bolognese saus.
€12
Calzone verde
Mozzarella, ricotta kaas en spinazie.
€12

Gamberoni e calamari fritti.
Frituur van jumbo Garnalen en inktvis ringen.

Scaloppina di vitello ai funghi misti.

Lapjes Kalfsvlees met een romige saus van verschi

Focaccia bruschetta
Mozzarella,verse tomaten, Rucola, parmezaanse
kaas
huisgemaakte
Bistecca
di en
manzo
alla brace..
Gegrilde runder entrecote
kruidenolie.
€ 11
Focaccia Naturale
Olie, rozemarijn en zeezout.
€6,50

Wij serveren onze Secondi met aardappel en groen
Naar wens kunt u deze bijgerechten bijbestellen
De portionering is voor 2 personen

Patate al forno

Della nonna
Mozzarella, gesneden lamsbout en een bosuitjes
dressing.
Contorno
misto
€12,50
Mix van aardappel uit de oven en groenten van de d
Aardappeltjes uit de oven.

Meelanzana e ricotta
Insalata mista
salade.
Mozzarella, ricotta kaas, aubergine en verseMix
basilicum
€12,50

Spaghetti aglio e olio
Spaghetti met olijfolie en knofolook.

Heef u een allergie?meld aan ons aub.

Verdure alla griglia
Gegrilde groenten.
Heeft u een allergie?laat ons weten a.u.b.

