
Heeft u een allergie? Meld het ons a.u.b. 

Antipasti / Voorgerechten 
 
Antipasto Ballaro' voor twee personen    16,50 per persoon 

Een royaal belegde schaal voor 2 personen met diverse gerechten.  
 

Bruschetta al pomodoro e scaglie di grana e pesto 10,5  
  
Knapperige crostini’s van huisgemaakt brood geserveerd met tomaat,  
schaafsel van Parmezaanse kaas en pesto. 
 
 
 

Insalata Caprese       12 
Salade van tomaten, mozzarella, extravergine olijfolie, basilicum  
en oregano. 
 
 

Carpaccio di Pesce Spada       14 

Dungesneden zwaardvis gemarineerd met olijfolie, citroen, 
rucola en cherrytomaten. 
             

Carpaccio di  carne classico      13,5   
Dungesneden runderhaas gemarineerd met olijfolie en citroen.  
Geserveerd met rucola en schaafsel van Parmezaanse kaas. 
            

Vitello tonnato        14   

Kalfsfricandeau geserveerd met tonijnsaus en kappertjes.                                                            
           

Melanzane alla Parmiggiana      14,5  
Laagjes van aubergine gegratineerd in de oven met tomatensaus, 
Parmezaanse kaas en mozzarella.                                                        
 

Prosciutto e Melone         16 

Combinatie van Parmaham en meloen.   
 
 

Gamberoni piccanti       16 
 Garnalen geserveerd in een pikante tomaten-knoflooksaus     
 
 

Antipasto del giorno       Dagprijs 
 Voorgerecht van de dag 
 

Zuppa del Giorno        Dagprijs 
Soep van de dag          

 



Heeft u een allergie? Meld het ons a.u.b. 

Primi piatti / Tussengerechten 

Spaghetti aglio,olio e peperoncino     
 Hoofdgerecht  
Spaghetti met olijfolie, knoflook en hete pepertjes.    10  13,5 
 

Spaghetti Scioue’ scioue’      14  17 

Spaghetti met een saus van verse cherrytomaten, knoflook en basilicum. 
 

Pennette all’Arrabbiata      11            14 
Penne met een pittige tomaten-knoflooksaus.     
 

Spaghetti alla puttanesca di Tonno     13,5          

 16,5 
Spaghetti met een saus van olijven, knoflook, kappertjes, ansjovis,  
tonijn en verse tomaten. 

 

Fradiavolo        19            22 

Spaghetti met een ‘very spicy’ tomatensaus en garnalen.  
 

Tagliatelle Bolognese in Bianco    16         19 

Huisgemaakte lintpasta geserveerd met een witte bolognese saus. 
 

Risotto del giorno         Dagprijs 
Risotto van de dag.                                                                                                     
 

Ravioli del giorno         Dagprijs 
Ravioli van de dag.                                                                                                      
 

Tagliatelle al Salmone       16  19 

Verse lintpasta met een romige rosésaus van prei en verse zalm.  
 

Fusilli Lido         16          19 
Fusilli met een saus van zwaardvis, verse tomatensaus, aubergine en munt.  
  

Rigatoni alla Norma       16          19 
Rigatoni met een tomatensaus, ricotta kaas, aubergine en basilicum. 
  

Rigatoni all’ Amatriciana       15  18 

Rigatoni met een rode saus van tomaten, Italiaanse spek, uien en witte wijn. 
 

Pappardelle al pesto        18  21 
Verse lintpasta met een pesto van basilicum, pijnboompitten, Parmezaanse  
kaas en knoflook.        
 

Tagliatelle con agnello e tartufo     16         19 



Heeft u een allergie? Meld het ons a.u.b. 

Tagliatelle met een lamsbraadsaus, truffelpaté en truffel.  
 

Secondi / Hoofdgerechten 
 

Pesce del giorno          Dagprijs 

Visgerecht van de dag.                                                                                                    
 

Spiedino di Gamberoni        24 

Spies van gegrilde garnalen geserveerd met een eigen saus. 
 

Triglie alla Livornese         22 

Filetjes van rode mul geserveerd met een saus van verse tomaten, uien en basilicum. 
 
 

Carne del giorno        Dagprijs 
Vleesgerecht van de dag 
 

Saltinbocca alla Romana         26 

Escalope van kalfsvlees met krokante parmaham en salie  
geserveerd met een saus van witte wijn.   
 
Scaloppa di pollo alla Parmiggiana      24 

Escalope van kipfilet gegratineerd in de oven met tomatensaus, ham,  
aubergine, mozzarella en Parmezaanse kaas. 

 
 
 
 
 

*WIJ SERVEREN ONZE SECONDI MET EEN KLEIN GARNITUUR. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CONTORNI/ BIJGERECHTEN APART TE BESTELLEN 



Heeft u een allergie? Meld het ons a.u.b. 

 
Verdure alla griglia         12,5 
Gegrilde groenten. 
 

Patate al forno          4,5 

Aardappeltjes uit de oven.                                                                         
 

Insalata mista          7 

Gemengde salade.            
 

Spaghetti aglio, olio e peperoncino       10 

Spaghetti met olijfolie, knoflook en hete pepertjes. 

 

 

 

 
Piatti per bambini / Kindermenu 
 

Zuppa di pomodoro          5 

Tomatensoep 

 

Pizza per bambini         6,5 

Kinderpizza Margherita 

 

Pasta per bambini          6,5 
Kinderpasta met bolognese- of tomatensaus     

 

Milanese di Pollo         12  
Kipschnitzel  
 

Gelato           4,5 

Kinderijsje  
 

 
 
 
Dolci 
Tiramisu'            7 



Heeft u een allergie? Meld het ons a.u.b. 

Huisgemaakt koffiedessert op authentieke wijze.                                                                
 

Panna cotta al caramello               
6,5 
Typisch Italiaanse roombavarois met een saus van karamel.                                                        
 

Semifreddo al Marsala 
Italiaans roomijsdessert is bereid met Marsala wijn geserveerd met chocoladesaus.  7 
 

Sorbetto del giorno               6,5 
Sorbetijs van de dag.                                                                                                                       
 

Cannoli alla Siciliana               
7,5 
Typisch Siciliaans ricotta dessert.                                                                
 

Sgroppino Ballaro'                7,5 

Een champagneflûte met citroensorbet, prosecco en wodka.      
 

Zabaione con amaretti e cioccolato            
10,5 
 Sabayon met amarettikoekjes en stukjes chocolade.                                                                  
 

Selezione di formaggi               
12,5 
Plateau met diverse Italiaanse kazen.                                                                                           
 

Dama Bianca           7 
Vanille roomijs met geklopte slagroom en chocoladesaus. 

 

Dessert del giorno          Dagprijs 
Dessert van de dag.                                                                                                                 
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