
 

  

 

                    Benvenuto 
   
 

                            Welkom in onze Italiaanse huiskamer!  
Graag nemen wij u vanavond mee op culinaire reis van 

Italiaanse klassiekers met een persoonlijke touch.  
Ongedwongen tafelen met gerechten op basis van pure en 
eerlijke ingrediënten. Daar waar de Italiaanse keuken voor 

staat. We werken met dagverse en seizoensgebonden 
(biologische) producten.  

Waar mogelijk rechtstreeks geïmporteerd vauit Italie. 
 

U kunt kiezen uit 2 verschillende menu’s.  
Met ons menu della casa verrassen we u graag. Liever zelf 

kiezen? Dan kunt gaan voor het 3 gangenkeuze menu.           
 

Buon appettito! 
Famiglia Torella & team 

 
 

         Vraag gerust naar het vegetarische keuzemenu. 
 
Alle gerechten kunnen sporen van noten, gluten, lactose of andere allergenen bevatten.       

                               Heeft u een allergie? Laat ons dit weten. 

 

                                   MENU DELLA CASA 
                VANAF 2 PERSONEN   
                                     3 gangen  44,50 p.p.   |   4 gangen 49,50 

 
 

VOORAF 
genieten op z`n Italiaans! 

proeverij van verschillende voorgerechten om samen te delen  
  

 TUSSENGERECHT   
                                 pastagerecht volgens familirecept 
 

 HOOFDGERECHT 
                         combinatie van een vis- en een vleesgerecht 
 
                                                DESSERT 

huisgemaakt dessert van de dag of koffie/thee 
 

                      
                              
 

 
 

                             Bij ieder gerecht een bijpassende wijn? 
              Deze selecteren wij graag voor u. Wijnarrangement: 3 glazen 18,- p.p. 
 



 

  

 

 

            3- gangen keuzemenu                  
                   36,- per persoon 
                   

           

        VOORGERECHTEN 
   

  CARPACCIO 
dungesneden rundvlees met pijnboompitjes, parmezaanse kaas, 

 rucola en basilicumdressing                            
 

      ZUPPA DI STAGIONE 
  romige paddestoelensoep met gegrilde varkensrollade en walnoot 

 
  GRIGLIATA DI PESCE + 3,50 

    dichtgeschroeide tonijnfilet en scampi van de lavasteengrill  
met gemarineerde paprika en citroenmayonaise 

 
 
 
 

VANAF 2 PERSONEN 
  

BRUSCHETTE MISTE 
2 verschillende bruschetta’s om samen te delen.        

 
   ANTIPASTO MISTO +3,-       

                  Genieten op z`n Italiaans! Uitgebreide proeverij van               
                      verschillende voorgerechten om samen te delen. 
 
 
 

    

            3- gangen keuzemenu                  
                    

   

HOOFDGERECHTEN 
 
 

LOMBATELLO * 
runderbavette van de lavasteengrill met saus van rode wijn,  

tijm en gekarameliseerde ui  
ook mogelijk met ossenhaas +6,-                       

 
CORVINA *  

 filet van de corvinabaars gegratineerd uit de oven met ansjovisricotta  
en gemarineerde rode bietjes 

 
                             SALTIMBOCCA DELLA CASA *  
  gebakken varkenshaasfilet met ham, mozzarella, salie en witte wijnsaus 
 
                                            LUPO DI MARE  * 
   verse zeewolffilet uit de pan met tomaat, kappertjes en zwarte olijven 
  
                                        PASTA DEL GIORNO 

dagelijks wisselend pastagerecht  
 

                                                      PIZZA 
   pizza naar keuze (zie pizzakaart) 
                   
 
 
   * Bij uw vlees- of vis gerecht serveren wij bijpassende warme groenten. 
         Naar wens kunt u rozemarijnaardappels uit de oven bijbestellen. 
 



 

  

          3- gangen keuzemenu                  
 
    
                                                nagerechten 

                                                   
                

 
                                        STRACCIATELLA 2.0   
      zachte yoghurtcrème met gebrande hazelnoot, Oreo koekjes, 
                              karamelsaus en stracciatella roomijs  
 
                                    LIMONE E AMARETTI  +3,- 

         huisgemaakt taartje van Limoncello en Amarettikoekjes  
                                 met roomijs van amandelmelk  
 
                                        FRUTTA DI BOSCO 
        coulis van bosvruchten met aardbeienmascarpone en yoghurtijs  
                                      
                                     DOLCE DEL GIORNO  
                        dagelijks wisselend dessert van de dag  
                           
                                            FORMAGGI  +4,- 
                      selectie van verschillende Italiaanse kazen     

 
                                        KOFFIE OF THEE   
 
 
      

 
 

    

     PIZZE                   
 
 

            Pizza’s zijn uitsluitend te bestellen als onderdeel van het 3- 
             gangen keuzemenu. Naar wens kunt u de pizza in een kleiner  
             formaat bestellen. 

 
 
MARGHERITA tomatensaus, mozzarella, basilicum                           
ROMANA tomatensaus, mozzarella, olijven, kappertjes, ansjovis   
QUATTRO STAGIONI tomatensaus, mozzarella, ham, salami,  
artisjok, champignons 
SCAMORZA tomatensaus, gerookte mozzarella, ham,  
gorgonzola, artisjok 
ORTOLANA tomatensaus, mozzarella, paprika, champignons, courgette       
VESUVIO tomatensaus, mozzarella, pikante salami, ui, paprika      
CALZONE dubbelgeslagen 
tomatensaus, mozzarella, basilicum, ricotta, katenspek    
PESCATORE tomatensaus, basilicum, gerookte zalm, tonijn, garnalen 
ISCHITANA tomatensaus, mozzarella, tonijn, garnalen, verse tomaat  
 
De onderstaande pizza’s worden belegd nádat ze uit de oven komen. 
 
PARMA tomatensaus, parmaham, buffelmozzarella, truffelolie, rucola    
BRESAOLA zonder tomatensaus 
mozzarella, bresaola (rundvlees), verse tomaat, parmezaanse kaas, rucola 

         


