
 

 

  

AFHAALGERECHten  

  sALADES 

   Pasta 

     pizza 

Vleesgerechten 

       huisgemaakt stokbrood  

                   ½  stokbrood met knoflooksaus 5,5  
                heel stokbrood met knoflooksaus 8 

 

 

      DESSERT VAN DE WEEK    
      Iedere week een huisgemaakt  
   dessert om thuis van te genieten. 4  
 

 

       Voor Erbij...                      
       fles wijn Negroamaro (rood) 13,5  
       fles wijn Custoza (wit) 13,5 
 

 

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

  INSALATA MISTA  gemengde salade 8,5  
  INSALATA CASA gemengde salade, parmezaanse    
  kaas en pijnboompitjes 9 
  INSALATA TONNO gemengde salade met tonijn 9,5 

 
 

                
 

  SPAGHETTI CAMPANILE spaghetti met bolognesesaus, paprika en champignons 14 
SPAGHETTI BOLOGNESE spaghetti met huisgemaakte bolognesesaus 13 

                LASAGNA  lasagna met ham, mozzarella en tomaten-gehaktsaus 14 
 U kunt lasagna ook koud afhalen om deze op een later moment of een andere dag 

zelf in de oven op te warmen.  
TORTELLINI  tortellini met roomsaus, spek, ui en champignons 13.5 
PENNE VEGETARIA penne met verse seizoensgroenten 13         
ORECCHIETTE “oortjes”pasta met garnalen, doperwtjes en roomsaus 16 

LINGUINE  lintpasta met roomsaus, gerookte zalm en courgette 17 
          
 

          

            

              STUFATO zachtgegaarde kalfssukade in saus van rode wijn, port en winterpeen 19,5 

              BRACIOLA  gevulde varkenshaasfilet met gerookte zalm, mozzarella en tomaat 19,5 

 

               De vleesgerechten zijn inclusief verse groenten en rozemarijn-aardappels uit de oven. 

 

 

 

 

 

 

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

  KINDERPIZZA 7  

  kleine pizza Margherita                        

  1. MARGHERITA 9   

  tomatensaus,mozzarella,basilicum                          

  2. ROMANA 11  

  tomatensaus,mozzarella,olijven,kappertjes,ansjovis       

  3. QUATTRO STAGIONE 13,5   

  tomatensaus,mozzarella,ham,salami,artisjok,champignons    

  4. SCAMORZA 13 

  tomatensaus,scamorza,ham,gorgonzola,artisjok    

  5. ORTOLANA 13   

  tomatensaus,mozzarella,paprika,champignons,courgette       

  6.VESUVIO 13 

  tomatensaus,mozzarella,pikante salami,ui,paprika 

  7.CALZONE (dubbelgeslagen) 13,5  

  tomatensaus,mozzarella,basilicum,ricotta,katenspek 

  8.PESCATORE 14,5 

  tomatensaus,basilicum,gerookte zalm,tonijn,garnalen  

  9.ISCHITANA 14,5  

  tomatensaus,mozzarella,tonijn,garnalen,verse tomaat  
  

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

  10. PARMA 15,5        

  tomatensaus, parmaham, verse buffelmozzarella, zwarte truffelolie, rucola    

  11. BRESAOLA 15,5 

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

 

CARPACCIO 13.5 

rundercarpaccio met 
parmezaan, 
pijnboompitjes en 
basilicumdressing 
alleen op bestelling tussen 
12:00 - 17:00 uur 


