
SPECIALS 

HOUD ONZE WEBSITE EN SOCIAL MEDIA IN DE GATEN VOOR  
SPECIALE WEEKACTIES EN 3- GANGENMENU’S! 
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VOOR & BIJGERECHTEN (i.v.m. de voorbereidingstijd zijn deze 
gerechten alleen te bestellen vóór 17:00 uur). 
PANE huisgebakken stokbrood met knoflooksaus 9,5   (half stokbrood 7,- )   
CARPACCIO  rundercarpaccio met parmezaan, rucola en pijnboompitjes 15 
INSALATA CAPRESE  buffelmozzarella, verse tomaat, basilicum, olijfolie 14  
BRUSCHETTA POMODORO  
geroosterd brood met tomaat, knoflook, basilicum 12,5  
INSALATA MISTA  gemengde salade 9,5   
INSALATA CASA gemengde salade, parmezaanse kaas en pijnboompitjes 11  
INSALATA TONNO gemengde salade met tonijn 11 
ANTIPASTO MISTO VANAF 2 PERSONEN   schaal met o.a. verschillende 
Italiaanse kazen, vleeswaren en gemarineerde groenten 17,- per persoon 
BRUSCHETTE MISTE  VANAF 2 PERSONEN   
3 verschillende bruschetta’s 15,- per persoon 
 
 
PASTAGERECHTEN 
SPAGHETTI CAMPANILE spaghetti met bolognesesaus, paprika en champignons 15   
SPAGHETTI BOLOGNESE spaghetti met huisgemaakte bolognesesaus 14,5 
LASAGNA  lasagna met ham, mozzarella en tomaten-gehaktsaus 15 
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 15 
PENNE VEGETARIA penne met verse seizoensgroenten 14,5         
LINGUINE  lintpasta met roomsaus, gerookte zalm en courgette 17   



 
 

 

 

 
 
 PIZZE 
  Wij bereiden onze pizza op Napolitaanse wijze, met flinterdunne bodem.  
  Om deze reden snijden wij uw pizza niet vooraf.  
 
  KINDERPIZZA 9  
  kleine pizza Margherita                        
  1. MARGHERITA 10   
  tomatensaus,mozzarella,basilicum                          
  2. ROMANA 12  
  tomatensaus,mozzarella,olijven,kappertjes,ansjovis       
  3. QUATTRO STAGIONE 14,5   
  tomatensaus,mozzarella,ham,salami,artisjok,champignons    
  4. SCAMORZA 14 
  tomatensaus,scamorza,ham,gorgonzola,artisjok    
  5. ORTOLANA 14  
  tomatensaus,mozzarella,paprika,champignons,courgette       
  6.VESUVIO 14 
  tomatensaus,mozzarella,pikante salami,ui,paprika 
  7.CALZONE (dubbelgeslagen) 14,5  
  tomatensaus,mozzarella,basilicum,ricotta,katenspek 
  8.PESCATORE 15,5 
  tomatensaus,basilicum,gerookte zalm,tonijn,garnalen  
  9.ISCHITANA 15  
  tomatensaus,mozzarella,tonijn,garnalen,verse tomaat   
  De onderstaande pizza’s worden belegd met verse producten nádat ze uit    
  de oven komen.                              
  10. PARMA 16,5      
  tomatensaus, parmaham, verse buffelmozzarella, zwarte truffelolie, rucola    
  11. BRESAOLA 16,5 
  mozzarella, bresaola [dungesneden rundvlees] verse tomaat, Parmezaanse    
  kaas, rucola 
 
 
  DESSERT 
  Iedere dag bereiden wij een huisgemaakte dessert om thuis van te kunnen genieten.    
  Vraag gerust welk dessert wij voor u klaar hebben staan.   
  Dessert per portie  7,- 
 
  EXTRA’S  
  fles Prosecco 0,75 cl 19,5 | flesje (0,2 cl) 5,50 
  Limoncello fles 1 liter 22,5  |  flesje 0,25 cl 12,5 
  Birra Moretti 3,50 
  Peroni 3,50 
   

Wilt u uw diner compleet maken met een fles Italiaanse wijn of cadeau doen?  
Hieronder vindt u onze persoonijke selectie van Italiaanse topwijnen. 



                                 VINO DELLA CASA / HUISWIJN           
 
 
                     

 

rood   12,50  
NEGROAMARO CANTINE DUE PALME – PUGLIA 2019 
druif: Negroamaro 
zondoorstoofd ∙ zacht ∙ zwoel ∙ soepel     

  
   wit  12,50   

CUSTOZA MONTE DEL FRÁ – VENETO 2019  
druif: Garganega | Cortese 
geurig ∙ fruitig aroma ∙ volle lange afdronk  

 
rosé 12,50     
ROSALITA CANTINE DUE PALME – PUGLIA 2019 
druif: Negroamaro | malvasia nera 
kruidig ∙ fijn fruit ∙ vol ∙ aromatisch 

 
 zoet mousserend 12,50   

LAMBRUSCO dell Emilia DOMUS 
druif: Lambrusco  

friszoet ∙ fruitig ∙ licht bruisend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        VINO BIANCO / WITTE WIJN 
  
 
 

  SAUVIGNON BLANC  22,50 
  DI LENARDO - FRIULI IGT 2018     
  druif: Sauvignon blanc  
  Frisdroge sauvignon met wat citrus, grapefruit en    
  licht buxus in het aroma. De sappige, pittige smaak   
  heeft lengte en een aromatisch krachtige afdronk. 

 
 
 CHARDONNAY FATHERS EYES  28,50 
 DI LENARDO – FRIULI IGT 2019 
 druif: Chardonnay  
 Volle, aromatische chardonnay met karameltonen, boter en overrijp         
wit fruit in de geur. De smaak is zacht en rond, met een geurige   
 afdronk van rijp fruittonen en eikenhout. 
 
ETNA BIANCO  40,00 
TENUTA DELLE TERRE NERE-SICILIA DOC 2017                     
druif: Carricante-Cataratto 
Fraaie droge witte wijn met een verfijnd aroma van appel, meloen en 
lichte botertonen. De smaak is vol, zacht en rond van inzet en eindigt 
aromatisch en mild in de afdronk. 

 
 
PINOT GRIGIO 19,50 
MONTE DEL FRA VENETO DOC 2020                     
druif: pinot grigio  
Frisse droge witte wijn met een fijn aroma van appel en citrus. De 
sappige smaak heeft een milde, fruitige afdronk 
 

 
 

LUETTA FIANO 25,00  
MASCA DEL TACCO – PUGLIA 2020 
Deze Fiano L'Uetta komt uit Puglia en is gemaakt van de inheemse 
Fiano druif. Deze lichtgele wijn heeft een intense smaak met een vol 
mondgevoel, gecombineerd met florale aromatische tonen. Heerlijke 
smaken van wit fruit, peer, hazelnoot, honing en hooi. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     VINO ROSSO / RODE WIJN 
  

 

 

 

SUSUMANIELLO 25,00   
MASCA DEL TACCO – 2018 PUGLIA     
druif: Susumaniello 
Diepe robijnrode kleur met paarse tinten. In de neus geuren 
van bosbessen en rijp rood fruit, kreupelhout, rode bloemen, 
aromatische kruiden en een licht pittige sensatie.  
Elegant en krachtig met rijpe tannine. 

 
MONTEPULCIANO 19.50   
COLLEFRISIO - ABRUZZO DOC 2017    
druif: Montepulciano 
Volrood van kleur en aromatisch van geur, met nuances van 
kruiden, licht eikenhout en veel rijp rood fruit. De smaak is zacht 
van inzet, vol, geurig en aanhoudend in afdronk.   
 
RIPASSO DELLA VALPOLICELLA 28,00 
ACCORDINI - VENETO DOC 2017          glas 6,50 | fles 34,50 
druif: Corvina Veronese-Rondinella-Molinara 
Dieprode wijn met een kruidig, cederhoutachtig aroma en veel rood 
fruit. De smaak zet krachtig en pittig in, met een fijn zuur en rijpe 
tannine. Ronde, zachte aromatische afdronk.  
 

 
AMARONE DELLA VALPOLICELLA  60,00 
ACCORDINI - VENETO DOC 2015 
druif: Corvina Veronese-Rondinella-Molinara 
De beroemdste wijn uit de Veneto, 2 jaar gerijpt in kleine 
eikenhouten fusten en daarna 6 maanden op fles. Overdonderende 
wijn, diep granaatrood met een enorme smaakconcentratie. 
 

 
GIRONIA RISERVA 38,50 
BORGO DI COLLOREDO - MOLISE DOC 2011 
druif: Montepulciano-Aglianico 
Volrode, krachtige wijn met een ingetogen aroma van fijn rood 
fruit en specerijen. De smaak is vol, evenwichtig en aanhoudend,           
met een warme finale en zachte tannine. 
  

 
 

 
 
 


