MENU DEL GIORNO
33,5 per persoon

ANTIPASTI VEGA

3- gangen dagmenu met producten naar het seizoen
Insalata Caprese

13,5

buffelmozzarella met verse tomaat, basilicum, olijfolie

MENU ALLA CASALINGA
49,5 per persoon

* alleen per tafel
4- gangen verrassingsmenu waarbij we u met onze
familierecepten graag meenemen op een culinaire reis
door Italië. Dit menu bestaat uit antipasto misto,pasta,
een vis- en vleesgerecht en een dessert. Alle
gangen worden in het midden van de tafel geserveerd.

Bij ieder gerecht een bijpassende wijn?

Bruschetta con pomodoro 10,5

geroosterd brood met verse tomaat, knoflook en basilicum
Insalata casa

9,5

gemengde salade met parmezaanse kaas en pijnboompitjes
Antipasto misto

14

selectie van onder andere italiaanse kazen, olijven en
huisgemarineerde groenten

Secondi VEGa

Deze selecteren wij graag voor u.
Orecchiette
wijnarrangement: 3 glazen 18,- p.p. | 4 glazen 24,- p.p.

14,5

oortjespasta met broccoli, gerookte mozzarella
en amandel-broodkruim
Spaghetti 14,5

Spaghetti met dagverse groenten
Alle gerechten kunnen sporen van noten, gluten,
lactose of andere allergenen bevatten.
Heeft u een allergie? Laat ons dit weten.

Pappardelle 16

brede lintpasta met truffelroomsaus, paddestoelen
en walnoot
vegetarische pizza 14

ANTIPASTI

Lasagna 15

Carpaccio 14

dungesneden rundvlees metpijnboompitjes,
parmezaanse kaas, rucola en basilicumdressing
wijnsuggestie: Refosco 6,5

rosé gebraden kalfsmuis met tonijnmayonaise,
kappertjes en dichtgeschroeide tonijnfilet
6,5

Zuppa di gamberetti 13,5

romige garnalensoep met limoen en gegrilde scampi
wijnsuggestie: Falanghina 6,5

Pasta al forno 14,5

pasta uit de oven, laag om laag met saus van
pompoen, walnoot en gegrild katenspek
wijnsuggestie: Vermentino 5,95

Salmone affumicato 15

lichtgerookte Bawykov zalm met verse buffelmozzarella,
gemarineerde courgette en zoetzure sjalotjes
wijnsuggestie: Fathers eyes Chardonnay 7

VANAF 2 PERSONEN
Antipasto misto 16 p.p.

lasagna met ham, mozzarella en tomaten-gehaktsaus
wijnsuggestie: Rosso Piceno superiore 5,95

Orecchiette

Vitello tonnato 15

wijnsuggestie: Pinot grigio

PASTA

Bruschette miste 14 p.p.

selectie van onder andere
combinatie van drie
Italiaans kazen,vleeswaren, verschillende bruschetta’s
olijven en gemarineerde
groenten

15,5

“oortjes”pasta met broccoli, garnalen, gerookte
mozzarella en amandel-broodkruim
wijnsuggestie: Pinot grigio

6,5

Linguine 17

dunne lintpasta met saus van tomaat, verschillende
vissoorten en schaal- en schelpdieren
wijnsuggestie: Falanghina 6,5

Pappardelle

16

brede lintpasta met truffelroomsaus, paddestoelen
en mortadella
wijnsuggestie: Fathers eyes Chardonnay 7

kinderspaghetti

8,5

kleine portie spaghetti met tomaten-gehaktsaus

SECONDI
Lombatello

PIZZE

27,5

gegrilde runderbavette met saus van rucola,krokante
parmezaan en flinterdun gesneden Lardo di Colonnata
[6 maanden gerijpt Toscaans buikspek]
wijnsuggestie: Gironia riserva 7

Bue al vino rosso

Kinderpizza 8,5

kleine pizza Margherita

29,5

gebakken ossenhaas met rode wijnsaus, paddestoelen,
en sjalotjes gemarineerd in balsamico
wijnsuggestie: Ripasso della Valpolicella

Rombo alla pizzaiola

6,5

26,5

wijnsuggestie: Bardolino 5,95
26,5

Black angus rundersukade, 4 uur lang gegaard in
saus van port, tijm, knoflook en tomaat
wijnsuggestie: Rosso Piceno superiore 5,95

Scampi con funghi porcini 29,5

gepelde scampi’s met romige saus van eekhoorntjesbrood
wijnsuggestie: fathers eyes chardonnay 7

Filetto di maiale 24,5

varkenshaasfilet gevuld met provolonekaas, basilicum
en gemarineerde paprika met een saus van witte wijn
wijnsuggestie: Refosco

Margherita 10,5

tomatensaus,mozzarella,basilicum
Romana 12,5

tomatensaus,mozzarella,olijven,kappertjes,ansjovis

gebakken roodbaarsfilet met tomaat, kappertjes en olijf
Stufato di manzo

Wij bereiden onze pizza op Napolitaanse wijze,
met flinterdunne bodem.

Quattro stagioni 14,5

tomatensaus,mozzarella,ham,salami,artisjok,champignons
Scamorza 15

tomatensaus,scamorza,ham,gorgonzola,artisjok
Ortolana 14

tomatensaus,mozzarella,paprika,champignons,courgette
Vesuvio 14,5

tomatensaus,mozzarella,pikante salami,ui,paprika
Calzone (dubbelgeslagen) 15

tomatensaus,mozzarella,basilicum,ricotta,katenspek
Pescatore 16

tomatensaus,basilicum,gerookte zalm,tonijn,garnalen
Ischitana 16

tomatensaus,mozzarella,tonijn,garnalen,verse tomaat

6,5

Branzino al forno 24,5

gegratineerde zeebaarsfilet uit de oven met gegrilde
inktvis, rode biet en ansjovis-ricotta

De onderstaande pizza’s worden belegd met verse
producten nádat ze uit de oven komen.
Parma 17

wijnsuggestie: Pinot grigio 6,5

tomatensaus, parmaham, verse buffelmozzarella,
zwarte truffelolie, rucola

Al onze vis- en vleesgerechten worden geserveerd
met aardappelgarnituur en dagverse groenten.

mozzarella, bresaola [dungesneden gedroogd rundvlees]
verse tomaat, Parmezaanse kaas, rucola

Bresaola 17

CAFFè

DOLCI

Cioccolato

9

roomijs van chocolade en gezouten karamel,vanille ijs,
chocoladesalami, crispy chocolade balletjes en
zoete mascarpone.
Voor de echte chocolade liefhebber!
wijnsuggestie: Brachetto d’acqui 5,75

Espresso | koffie | decafé 2,75
Cappuccino 3,25
verse muntthee met honing 3,25

thee

2,75

Rooibos | Earl grey | English breakfast | bosvruchten
groene thee citroen | groene thee gember citroengras

Tiramisu al Limoncello 8,5

frisse Tiramisu op basis van Limoncello met
gekonfijt citroen en mangosorbetijs
wijnsuggestie: Limante 6

Affogato 7,5

Italiaanse klassieker waarbij walnootroomijs, een
scheutje Amaretto-likeur en een shot hete espresso
samenkomen in 1 glas.

Lampada dubbele espresso,Tia Maria,wodka,slagroom 7,5
Irish Coffee dubbele espresso,Irish Whiskey,slagroom 7,5
Italian Coffee dubbele espresso,Amaretto,slagroom 7,5
Spanish Coffee dubbele espresso,Licor 43,slagroom 7,5
La Bella Maffia dubbele espresso,Baileys,slagroom 7,5
Grappa Morbida zacht | fruitig | krachtige afronding 5,5
Grappa Elegante veel geur | bloemig 5,75
Grappa Secca warm | krachtig

Crostata di Ricotta 9

huisgemaakte Crostata-taart gevuld met Amarena
kersen en bosvruchten met daarbij sorbetijs van
blauwe bessen
wijnsuggestie: Brachetto d’acqui 5,75

Formaggi misti 12,5

verschillende Italiaanse [biologische] kazen
wijnsuggestie: Recioto della Valpolicella 7,5

Gelato bambino

4,5

kinderijsje met vanille roomijs en slagroom

5,75

Grappa Sarpa Barrique intens | vanille 5,75

Sambuca | Amaretto | Tia Maria | Baileys 5
Licor 43 | Drambuie | Cointreau 5,75
Grand Marnier 6
Limoncello 4,25
Cynar | Averna 3,5
Remy Martin VSOP 6
Vecchia Romagna Italiaanse brandy 5,5
Johnny Walker red Label 4,5
Jameson Irish Whiskey 4,75
The Famous Grouse 5
Glenmorangie 5,5
Dalwhinnie Single malt 6

