
 

  

     Benvenuto  

 
             Welkom in onze Italiaanse huiskamer! 

Laat u eens verrassen met ons “menu della casa”. 
Verdeeld over 4 gangen serveren wij onze favoriete familierecepten. 

Bestaande uit een voor-, tussen-, hoofd- en nagerecht. 
         Liever zelf kiezen? Dan kunt u gaan voor het keuzemenu. 
 

Buon appettito! 
Famiglia Torella & team 

 
 

 
 
                     
 
 
 
  
 
                                       
         

        

              

           Alle gerechten kunnen sporen van noten, gluten, lactose of andere allergenen bevatten.  

                                        Heeft u een voedselallergie? Laat ons dit weten. 
 

                        keuzemenu                    

                                                                 VOORGERECHTEN   
 
   

CARPACCIO 
dungesneden rundvlees met pijnboompitjes, parmezaanse kaas, 

 rucola-salade, balsamico en basilicumdressing 
 

LINGUINE  
dunne lintpasta met pesto alla genovese, pijnboompitjes,aardappel en haricots-verts 

 
                  MERLUZZO  

            kabeljauwfilet in groene kruidenkorst met verse mosselen en saus van  
                                    tomaat, kappertjes en zwarte olijven 
 
                                                INSALATA CAPRESE 
               klassieke combinatie van romige buffelmozzarella, verse tomaat,  
                                                  basilicum en olijfolie 
    
                                                           TONNO 
           dichtgeschroeide tonijnfilet met tonijnmayonaise, gebrande hazelnoot,  
                                     kappertjes en gemarineerde courgette       
         

 
                    VOORGERECHTEN VANAF 2 PERSONEN… 
                                          ook vegetarisch mogelijk    
 
                                               BRUSCHETTE MISTE  
                             combinatie van 3 verschillende bruschetta’s met: 
                                   - verse tomaat, knoflook en basilicum 
                                       - ricotta, pompoen en parmaham 
                                - gerookte zalm en gemarineerde courgette 
                                        

    ANTIPASTO MISTO  +4,- p.p. 
              uitgebreide proeverij van verschillende smaken met onder andere    
                       Italiaanse kazen, vleeswaren en gemarineerde groenten 

                                  KEUZEMENU  
                     hoofdgerecht & dessert | 34,50 p.p. 

   voorgerecht & hoofdgerecht  | 39,50 p.p. 

voorgerecht, hoofdgerecht & dessert | 43,50 p.p. 
                 

 

            MENU DELLA CASA |  55,- p.p.- 
alleen per tafel te bestellen – 
4-gangen verrassingsmenu 

                 
    Bij ieder gerecht een bijpassende wijn? Deze selecteren wij             
          graag voor u! Wijnarrangement | 3 glazen 19,50 p.p. 



 

  

      keuzemenu                      
          HOOFDGERECHTEN 

    Bij uw vlees- of vis gerecht serveren wij verse seizoensgroenten en rozemarijn-aardappels. 
  
 

            FILETTO DI MANZO 
        diamanthaas van de lavasteengrill met rode wijnsaus en sjalotjes in balsamico 
 

  BRANZINO  
 gebakken zeebaarsfilet met parmaham, salie en witte wijnsaus                                             

 
MAIALE RIPIENO 

             varkenshaasfilet gevuld met mortadella en gerookte mozzarella met  
                                     ricottacrème en gepofte rode paprika 

 
PESCE SPADA  

     zwaardvisfilet van de lavasteengrill met romige saus van citroen en artisjok 
                      

           VITELLO + 5,- p.p. 
      gebakken kalfshaas met saus van eekhoorntjesbrood en gegrild katenspek 

                                                        
                   FREGOLA 
                                            ook vegetarisch mogelijk    
                    fregola pasta met truffelroomsaus, paddestoelen, krokante  
                                      parmezaanse kaas en grote garnalen    
                                                  
                                                        LASAGNA  
      huisgemaakte lasagna uit de oven met ham, mozzarella en tomaten-gehaktsaus   
  
                                         PIZZA    
                pizza naar keuze  
                                                        

                        PIZZE                   
 

 

            Pizza’s zijn uitsluitend te bestellen als onderdeel van het 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 mozzarella, bresaola (dungesneden rundvlees), verse tomaat, 
parmezaanse kaas, rucola 

         

 



 

  

                        keuzemenu                  
                                                nagerechten    

 
 TIRAMISU 

    klassieke tiramisu op basis van espresso met vanilleroomijs  
 

TORTA DELLA CASA  
  huisgemaakte karamel-noten cheesecake met walnootroomijs 

 
CREMA DI LIMONCELLO  

Limoncello-crème met mangocoulis, cake, witte chocolade en amaretti-koekjes  
           

COPPA FRUTTA DI BOSCO    
                 mascarpone van crème de cassis met sorbetijs van frambozen, 
                                            aardbeien en blauwe bessen  
 

 
 
 

 
       
 
 

  combineer uw dessert met een zoet glaasje… 
 
                       PASS THE COOKIES – Friuli  5,50              

         Goudkleurige dessertwijn met tonen van acacia, noten, vanille en honing.   
                                    
                                            BRACHETTO D’ACQUI – Piemonte 6,00 
             Licht mousserende rode wijn met sappige aroma’s van rood fruit. 

  
                                 RECIOTO DELLA VALPOLICELLA – Veneto  11,50  
       Bijzondere dessertwijn! Zoete variant van de volle intense Amarone wijn.  
                 Intens fruitig van geur met bosvruchten als bramen en bessen. 

 
  LIMONCELLO 4,95 

                     Sluit je diner af met een ijskoud glaasje Limoncello-likeur!  

Per i bambini tot 12 jaar 
 
A N T I P A S T I   voorgerechten 
CARPACCIO  10 
kleine carpaccio met parmezaanse kaas en pijnboompitjes 
BRUSCHETTA 9,5 
geroosterd broodje met verse tomaat  
 
 S E C O N D I   hoofdgerechten 
 KINDERSPAGHETTI 10 

 met bolognesesaus 
 KINDERPIZZA  11 
 met tomatensaus en mozzarella 
 
  D O L C E   nagerechten 
  KINDERIJSJE 5  
  met vanille roomijs en slagroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 DOLCI MISTI + 2,50 p.p. 
                 vanaf 2 personen 
proeverij van verschillende nagerechten 


