
                  ANTIPASTI

Pane con Parmigiano € 5,95

Platbrood met Parmezaanse kaas, knoflookolie, oregano en kruidenboter.

Tavola con Prosciutto € 9,95

Plankje met plakjes San Daniele.

Grissini al Prosciutto € 6,25

Broodstengels, San Daniele, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas.

Pane e Altro € 5,95

Brood met smeersels.

Bruschetta € 5,95

Brood uit de pizza oven met tomaat, knoflook, basilicum en Parmezaanse kaas.

Funghi Fritti € 5,95

Bospaddenstoelen uit de pizza oven met roomkaas, peterselie en Parmezaanse kaas.

Carpaccio € 12,25

Dun gesneden plakjes carpaccio met rucola,

truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas.

Gamberi Fritti € 11,25

Gebakken garnalen in olijfolie, knoflook, Chilipeper, peterselie, 

cherrytomaatjes, sjalotten, bosui en brood.               

Coccole € 16,45

Kleine verwennerij voor 2 personen met gamberi fritti, carpaccio,

grissini al prosciutto en zoete pepers gevuld met kaas.

Zuppa di Pomodoro € 5,95

Italiaanse tomatensoep met brood.

Insalata Caprese € 7,95

Mozzarella, tomaat, basilicum, olijfolie, balsamico créme en brood.



PIZZA

Kids Pizza € 6,50

Tomatensaus en fior di latte.

Margherita € 9,50

Tomatensaus en fior di latte.

Salami € 12,00

Tomatensaus, fior di latte en salami.

Peperoni € 13,50

Tomatensaus, fior di latte, salsiccia, paprika en peterselie.

Pesto € 13,50

Pesto, fior di latte, pijnboompitten, cherrytomaatjes en Parmezaanse kaas.

Gorgonzola € 14,25

Tomatensaus, fior di latte, walnoten, gorgonzola en gepeperde pancetta.

Diavola € 14,95

Tomatensaus, fior di latte, salsiccia, mozzarella en rode pepers.

Anjovis € 15,95

Tomatensaus, fior di latte, rode pepers, anjovis, 

zwarte olijven, mozzarella, rode ui en kappertjes.

Funghi € 13,00

Tomatensaus, fior di latte, knoflook, bospaddenstoelen, peterselie en Parmezaanse kaas. 

Carpaccio € 15,95

Lauw warme pizza met dun gesneden plakjes carpaccio, fior di latte, pesto, 

truffelmayonaise, pijnboompitten, rucola en Parmezaanse kaas.

Quattro Formaggi € 14,50

Gorgonzola, fior di latte, taleggio en mozzarella.

Quattro Stagioni € 14,50

Tomatensaus, fior di latte, paprika, salsiccia, ham en bospaddenstoelen.

De Pasta Club € 15,75

Tomatensaus, fior di latte, blue stiltonkaas, gepeperde pancetta,

salsiccia, rode ui en truffelmayonaise.

Pollo € 14,95

Tomatensaus, fior di latte, gekruide kip, rode ui, bospaddenstoelen en paprika.

Tonno € 14,50

Tomatensaus, fior di latte, rode pepers, tonijn, rode ui en kappertjes.

Calzone € 15,50

Fior di latte, tomatensaus, gepeperde pancetta, bospaddenstoelen,

paprika, salsiccia en bolognesesaus.

Crudo e Rucola € 15,50

Tomatensaus, fior di latte, rucola, San Daniele en Parmezaanse kaas.



PASTA

Linguine Bolognese € 13,25

Tomaten-gehaktsaus met Parmezaanse kaas.

Linguine Carbonara € 13,25

Roomsaus met buikspek, peterselie en Parmezaanse kaas. 

Strozzapreti Pesto Funghi € 12,95

Tomatenpesto, bosui, peterselie, knoflook, sjalotten, Chilipepers, Pollo € 15,95

cherrytomaatjes, roomsaus, pijnboompitten en Parmezaanse kaas. Salmone € 15,95

Pappardelle Aglio, Olio e Peperoncino € 12,95

Olijfolie, peterselie, cherrytomaatjes, knoflook, Pollo € 15,95

rode pepers en Parmezaanse kaas. Gamba € 17,95

Pappardelle Pesto € 12,95

Groene pesto, roomsaus, courgette, cherrytomaatjes, Pollo € 15,95

bosui, sjalotten, peterselie en Parmezaanse kaas. Gamba € 17,95

Pasta di Nero € 15,50

Zwarte linguine met pesto geserveerd met carpaccio,

pijnboompitten, olijfolie met truffel, rucola en Parmezaanse kaas.

Orecchiette Spinacina € 12,95

Spinazie, cherrytomaatjes, bospaddenstoelen, rode ui, roomkaas, Pollo € 15,95

in een saus van witte wijn, Parmezaanse kaas en pijnboompitten. Salmone € 15,95

Orecchiette Gamba € 17,95

Gamba’s met knoflook en Chilipeper, cherrytomaatjes, sjalotten,

courgette, peterselie, bosui en Parmezaanse kaas.

Ravioli Funghi € 15,25

Gevulde ravioli met truffelbospaddenstoelen in een roomsaus met truffel,

bospaddenstoelen en Parmezaanse kaas.



LASAGNE

Lasagne Bolognese € 13,75

Pastabladen met tomaten-gehaktsaus,

bechamelsaus en Parmezaanse kaas.

Lasagne Verdura € 13,75

Pastabladen met gegrilde groenten in tomatensaus,

bechamelsaus en Parmezaanse kaas.

Lasagne Formaggio di Capra € 13,75

Pastabladen met gegrilde groente in tomatensaus,

bechamelsaus, geitenkaas en Parmezaanse kaas.

RISOTTO

Funghi e Tartufo € 14,95

Risotto in groentebouillon en roomsaus, bospaddenstoelen, bosui,

peterselie, Parmezaanse kaas, sjalotten en truffel.

Gamba € 17,95

Risotto in groentebouillon en roomsaus, gamba’s, bosui,

peterselie, Parmezaanse kaas, sjalotten en cherrytomaatjes.

Pollo € 15,95

Risotto in groentebouillon en roomsaus, gekruide kip, bosui,

peterselie, Parmezaanse kaas, sjalotten en cherrytomaatjes.

Salmone € 15,95

Risotto in groentebouillon en roomsaus, gerookte zalm, bosui,

peterselie, Parmezaanse kaas, sjalotten en cherrytomaatjes.

Spinacina e Gorgonzola € 14,95

Risotto in groentebouillon, roomsaus, spinazie, bosui, gorgonzola,  

walnoten, peterselie, sjalotten en Parmezaanse kaas.



DOLCE

Tiramisu € 7,50

Mascarpone room op savoiardi biscuit met koffie, amaretto en marsala-wijn.

Moelleux Choco € 7,25

Chocolade cake met kern van vloeibare chocolade. 

Cheesecake € 7,00

Crunchy bodem van koekjes en een zachte romige topping.

Trifle van rode bosvruchten € 7,50

Witte chocolademousse met crunchy koekkruimels en bosvruchtencoulis.

Créme brûlée € 7,25

Créme brûlée met gekaramelliseerde suiker.

Trio Cannelloni Gelato € 7,95

Chocolade cannelloni gevuld met sinaasappel, hazelnoot en mokka ijs.

Coupe Gelato € 7,00

keuze uit 3 smaken ijsbollen met slagroom.

(Aardbei, vanille, mango, pistache of stracciatella)

Aardbeien Coupe € 7,50

Verse aardbeien met vanille-ijs, aardbeiencoulis en slagroom.

Bitterkoekjes ijs met Amaretto € 8,45

Bitterkoekjes ijs met aardbeien, amaretto en slagroom.

Licor 43 met Vanille ijs. € 8,45

Vanille ijs met aardbeien, Locor 43 en slagroom.

Kinder ijsje 2 smaken                              € 3,95

 Keuze uit Aardbei, vanille, mango, pistache of stracciatella ijs en slagroom

Wij gebruiken lokaal ijs van de GEBO



BORREL

Focaccia € 5,45

Platbrood met zeezout, knoflook, organo en olijfolie.

Diversi vassoi di olive € 4,95

Bakje met drie verschillende olijven.

Bruschetta € 5,25

Brood uit de oven met tomaat, knoflook, basilicum en Parmezaanse kaas.

Grissini al Prosciutto € 5,95

Broodstengels, San Daniele, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas.

Vleesplankje

Borrel mix

12

24

36

Borrel mix vega

12

24

36



                                                                              

                                                                  

                      



 


