
 antipasti - voorgerechten
pane e burro  warme Italiaanse broodjes met huisgemaakte kruidenboter   5

portione di olive  portie gemarineerde olijven  5,5

minestrone (vegetarisch)  italiaanse groentesoep   7,5

carpaccio classico  dun gesneden rauwe ossenhaas op een bedje van sla   14
   met mozzarella, bestrooid met stukjes rode ui, geraspte 
   parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten  

carpaccio di tonno  dun gesneden rauwe tonijn, gegarneerd met citroen,    14,5

   rode uien, kappertjes en stukjes tomaat

prosciutto e melone  parmaham met meloen   13,5

vitello tonnato  fijn kalfsvlees, koud geserveerd met tonijnsaus   12,5

antipasto della casa  een combinatie van verschillende hapjes - voor ±3 personen  22

 insalate - salades
insalata mista  gemengde salade   7,5

insalata caprese  tomaten, buffelmozzarella en basilicum   12,5

insalata di meglio  salade met cherrytomaten, rode uien, mozzarella    14,5
   en pijnboompitten  

insalata con ceci e tonno  salade met kikkererwten, tonijn, uien, kappertjes   15,5
   en artisjokken  

insalata del pastore  salade met gorgonzola, walnoten,   16
   zongedroogde tomaten en kappertjes

insalata con zucchine salade met gegrilde courgette, pijnboompitten en geraspte    14,5
   parmezaanse kaas

heeft u een allergie? laat het ons weten.
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 pasta  (wij hebben ook glutenvrije pasta)

spaghetti bolognese  spaghetti in traditionele tomatensaus met gehakt en   13,5
   parmezaanse kaas  

spaghetti con funghi  spaghetti met oesterzwammen, peterselie, pepers  14,5
di carne (vegetarisch) en parmezaanse kaas 

spaghetti con gamberoni  spaghetti met gepelde grote garnalen, tomaten, uien,    17,5
   basilicum en zwarte peper

penne all’ arrabbiata  penne in een pittige tomatensaus met uien,    14
(vegetarisch) parmezaanse kaas, knoflook en peterselie

penne con quattro  penne in een romige saus met vier verschillende kaassoorten   16,5
formaggi (vegetarisch)

tagliatelle salmone  tagliatelle met gerookte zalm, room, gezeefde tomaten   16,5
   en zwarte peper

tagliatelle di efisio  tagliatelle in een saus van tomaten, ossenhaas,    17,5
   parmezaanse kaas, uien en Spaanse peper

tortellini con prosciutto  met varkensvlees gevulde tortellini in roomsaus met  16,5
panna e gorgonzola parmaham, gorgonzola en parmezaanse kaas

lasagne al forno  ‘il classico’ klassieke lasagne uit de oven met ham   14,5

 

 carne - vleesgerechten
scaloppa al vino bianco  dun gesneden varkenshaas in romige saus van witte wijn   23

scaloppa al funghi  dun gesneden varkenshaas in champignonroomsaus   23

scaloppa alla gorgonzola  dun gesneden varkenshaas in gorgonzolasaus   23

pollo alla cacciatore  kipfilet met paprika, olijven, uien en kappertjes in een   22
   saus van gezeefde tomaten

pollo al pepe verde  kipfilet in groene peperkorrelsaus, room en witte wijn   22

bistecche alla pizzaiola  entrecôte in een klassieke saus van tomaten, olijven   27,5
   en kappertjes

bistecche alla griglia  gegrilde entrecôte met champignons, uien en spek   27,5

filetto del cuoco  entrecôte of ossenhaas met parmaham, oesterzwammen  
   en gorgonzola overgoten met een pittige roomsaus 

   entrecôte: 27,5 | ossenhaas: 31

tagliata di manzo  gegrilde plakjes entrecôte of ossenhaas op een bedje van rucola
                                                              met balsamico-crème, geschaafde parmezaanse kaas en 
   geroerbakte groenten 

   entrecôte: 27,5 | ossenhaas: 31 

alle vis-, vlees- en kipgerechten worden geserveerd met Italiaanse salade, grote frites en broodjes



 pesce - visgerechten
gamberoni in salsa rosa  grote gepelde garnalen in tomatenroomsaus   25

   met basilicum, knoflook, peterselie en pepers 
   met saffraan

gamberoni al vino bianco  grote gepelde garnalen in witte wijnsaus met pepers   24,5
   en basilicum

salmone alla paesana  zalmfilet in een pittige saus van gezeefde tomaten en room   25

branzino del fratelli zeebaarsfilet met oesterzwammen in witte wijn saus en saffraan 26

orata alla vernaccia doradefilet met zongedroogde tomaten, olijven, basilicum en  25,5  

   vernaccia wijn

 menu per bambini - kindermenu (tot 12 jaar)

pizza bambino  tomatensaus, kaas met ham of salami   8,5

pizza alladin  tomatensaus, kaas en belegd met patat   8,5

pizza super mario  tomatensaus, kaas, ham en ananas   9

pasta piccolo  spaghetti of penne met bolognese saus   9

cotoletta di bumba  gepaneerde varkenshaas of kip met patat   10

 

alle vis-, vlees- en kipgerechten worden geserveerd met Italiaanse salade, grote frites en broodjes
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 pizza
 1  margherita   10,5
  tomatensaus, kaas, mozzarella, oregano 

 2  napoletana   12
  tomatensaus, kaas, ansjovis, kappertjes, 
  mozzarella, oregano

 6  quattro stagioni   14,5
  tomatensaus, kaas, ham, salami, 
  ansjovis, champignons, olijven, 
  kappertjes

 7  mista   14,5
  tomatensaus, kaas, ham, salami, 
  garnalen, zalm, champignons

 8  capricciosa   14,5
  tomatensaus, kaas, ham, salami, 
  zalm, paprika, garnalen

 11  Bella Italia   15
  tomatensaus, kaas, ham, salami, 
  tonijn, olijven, champignons, paprika

 15  specialista   14,5
  tomatensaus, kaas, ham, tonijn, 
  champignons, knoflook

 16  capricciosa speciale  15,5
  tomatensaus, kaas, ham, salami,  
  zalm, ui, garnalen, paprika, olijven, 
  champignons

 20  campagnola   14
  tomatensaus, kaas, ham, paprika, ui,
  champignons

 21 vulcano   13
  tomatensaus, kaas, ham, champignons

 22  vesuvio   13
  tomatensaus, kaas, salami, champignons

 31  alla salvatore   14,5
  tomatensaus, kaas, ham, ui, ansjovis, 
  champignons, artisjok, asperges, olijven

 

33  quaranta anni   15,5
  tomatensaus, mozzarella, parma ham, 
   parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola 

 45  gusto di efisio   14,5
  tomatensaus, mozzarella, kip, 
  tomaten, basilicum, pepers

 49  contadina   16,5
  tomatensaus, kaas, ham, spek, ui, 
  rollade, gebakken champignons, 
  gorgonzola

50  al capone   15,5
  tomatensaus, kaas, spek, ui, 
  champignons, ansjovis, olijven, 
  artisjok, Spaanse pepers

 53  quattro stagioni speciale   15,5
  tomatensaus, kaas, ham, salami, 
  ansjovis, olijven, champignons, 
  artisjok, asperges, kappertjes

 56  classica   15
  tomatensaus, mozzarella, rucola, 
  parma ham

 64  capitana   14,5
  tomatensaus, kaas, ham, spek, ui, 
  gebakken champignons

 71  elena   15,5
  tomatensaus, kaas, mozzarella, 
  tonijn, artisjok, gebakken champignons

 75  fantasie van de klant   19,5

 carne - vlees
 3  salami   12
  tomatensaus, kaas, salami

 5  prosciutto   12
  tomatensaus, kaas, ham

 23  carbonara   14,5
  tomatensaus, kaas, ham, salami, 
  spek, rosbief 

heeft u een allergie? laat het ons weten.
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 30  paesana    14,5
  tomatensaus, kaas, ham, salami, 
  spek, ui, champignons

 62  rucola speciale    17,5
  tomatensaus, kaas, ham, kip, 
  ossenhaas, tomaten, rucola

 80  paesana speciale    15,5
  tomatensaus, kaas, ham, salami, spek, 
  ui, champignons, gorgonzola, paprika

 105 del cacciatore    18
  tomatensaus, kaas, ham, salami, 
  ossenhaas, ui, varkensfilet, rosbief, 
  champignons

 136 fantasia di carne    17
   tomatensaus, kaas, rosbief, kip, 
  ossenhaas, tomaten, pepers

 pesce - vis
 13  tonno   13,5
  tomatensaus, kaas, tonijn 

 24  frutti di mare   15,5
  tomatensaus, kaas, zalm, tonijn, 
  garnalen, mosselen, ansjovis

 77  del corsaro   17
  tomatensaus, kaas, garnalen, ui,  
  zalm, sardientjes, gorgonzola,  
  champignons, pepers

 85  calamari speciale   16,5
  tomatensaus, kaas, inktvis, zalm, 
  tonijn, ui, ansjovis, pepers

 86  tonno e rucola   14,5
  tomatensaus, kaas, tonijn, rode ui, 
  rucola

 121 delicatezza di mare   18
   tomatensaus, kaas, gamba’s,  

gerookte zalm, mosselen, vongole,   
tonijn, inktvis, sardientjes, pepers

 formaggio - kaas
 72  gorgonzola   15,5
  tomatensaus, kaas, ham, asperges, 
  gorgonzola, paprika, ui, pepers

 73  gorgonzola speciale   16
  tomatensaus, kaas, gorgonzola, 
  salami, ham, champignons, ui, 
  artisjok, asperges, olijven

 74  gorgonzola e mozzarella   16,5
  tomatensaus, kaas, ham, salami, 
  gorgonzola, mozzarella, olijven, 
  champignons, artisjok, paprikasaus

 82  quattro formaggi   14,5
  vier verschillende soorten kaas

 94  quattro formaggi speciale   15,5
  tomatensaus, kaas, mozzarella, 
  gorgonzola, parmezaanse kaas, 
  ham, basilicum, pepers

 

 vegetaria - vegetarisch
 4  funghi   12
  tomatensaus, kaas, champignons

 9  peperone   14
  tomatensaus, kaas, paprika, ui, 
  champignons, Spaanse pepers

 59  vegetaria con rucola   16
  tomatensaus, kaas, artisjok, ui, olijven, 
  oesterzwammen, asperges, rucola

 67  vegetariana   15
  tomatensaus, kaas, paprika, ui, 
  asperges, champignons, artisjok, 
  olijven

heeft u een allergie? laat het ons weten.
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 frutta - vruchten
 27  san martino   13
  tomatensaus, kaas, ham, ananas 

 42  avaiana   15,5 
  tomatensaus, kaas, ham, peer,  
  banaan, ananas, gorgonzola

 122 tutti frutti   15,5
  tomatensaus, kaas, diverse vruchten

 speciale - special
 58  fantasia di carlo   17
  tomatensaus, kaas, ham, salami, 
  ossenhaas, mozzarella, tomaat, 
  basilicum, pepers

 65  al bandito   17
  tomatensaus, kaas, ham, salami, 
  spek, tonijn, ansjovis, ui, olijven, 
  champignons, asperges, kappertjes, 
  artisjok, paprika, pepers

 79  carbonara speciale   15,5
  tomatensaus, kaas, ham, salami, 
  spek, rosbief, ui, artisjok, ei, asperges

 102 olandese   15
  tomatensaus, kaas, ham, spek, 
  rollade, ei, rosbief, asperges

 109 del bongustaio   18
  tomatensaus, kaas, ossenhaas, 
   salami, rosbief, varkensfricandeau,  

gorgonzola, paprika, asperges,  
parmezaanse kaas, gebakken  
champignons, ananas, pepers 

 112 del re   17,5
  tomatensaus, kaas, ham, salami, 
   spek, rosbief, ossenhaas, ananas,  

pepers, champignons, paprika in  
tomatensaus

 119 peppino   18
  tomatensaus, kaas, ossenhaas, 
  rosbief, ui, varkensfilet, tomaten, 
  gorgonzola, oesterzwammen, 
  pepers, rollade

 131 fantasia di salvatore   17
  tomatensaus, kaas, zalm, gamba’s, 
  mozzarella, tomaten, artisjok, 
  pepers

 137 del conte   17
  tomatensaus, kaas, ham, salami, 
  spek, ui, kip, gorgonzola, ananas, 
  champignons, pepers

 calzone
 10  calzone   15
  tomatensaus, kaas, ham, salami

•  Het is mogelijk een pizza in kleiner formaat 
te bestellen. Er wordt dan €1,00 in mindering 
 gebracht.

•  Bij wijzigingen en/of toevoegingen aan een 
 gerecht/pizza worden kosten in rekening 
 gebracht.

Prijzen en drukfouten voorbehouden.

heeft u een allergie? laat het ons weten.
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 frisdranken

Wij bieden een ruim en gevarieerd assortiment aan 
frisdranken, van de bekende merken tot de minder 
gangbare varianten. Vraag de bediening gerust of 
uw favoriet ertussen zit.

Keuze uit bijvoorbeeld: coca cola, coca cola zero, 
sprite, fanta, cassis, bitter lemon, tonic, rivella light, 
dubbelfris, ice tea, ginger ale, fristi, chocomel, 
appelsap, ice tea green, verse jus d’orange, red bull.

 
 bieren

Wij beschikken over een ruim en gevarieerd 
assortiment aan biersoorten, van nationale en 
exclusieve Italiaanse bierbrouwers. Vraag onze 
bediening of je favoriet ertussen zit of neem onze 
uitgebreide bierkaart zelf eens rustig door.

Keuze uit bijvoorbeeld: birra moretti, angelo porettil.

 koffie specials

Wij bieden een ruim en gevarieerd assortiment 
aan verschillende koffie specials. Van Italiaanse 
mogelijkheden tot aan de welbekende Irish Coffee 
Vraag onze bediening gerust of je gewenste keuze 
aanwezig is. 

Keuze uit bijvoorbeeld: caffé Spagnolia, caffé 
Italiano, caffé lungo, French coffee.

  wijnen

Wij schenken een zeer ruim en gevarieerd 
assortiment aan wijnen, zowel per glas als per 
fles. Denk aan wit, rood, rosé en ook mousserende 
wijnen zoals lambrusco en frizzantino of prosecco. 

Bekijk onze uitgebreide wijnkaart voor het volledige 
aanbod of vraag de bediening om passend 
wijnadvies bij uw gekozen gerecht. 

 sterk

Wij beschikken over een ruim en gevarieerd 
assortiment aan sterke dranken. Aperitief, digestief 
& overige en likeuren. Vraag onze bediening of je 
favoriet ertussen zit.

 koffie en thee
 
Wij schenken een ruim en divers assortiment aan 
koffie en thee. Denk aan verse gember of munt 
thee. Vraag onze bediening of je favoriet ertussen 
zit. 

vraag ook naar onze uitgebreide wijnkaart.
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If you need the English menu, please scan the QR code


