CAFFE koffie
Ristretto
Koffie Verkeerd
Caffè Lungo koffie
Cappuccino
Espresso
Doppio Espresso dubbele espresso
Caffè Corretto koffie met een scheutje grappa
Montata Caffè koffie met slagroom
Latte Macchiato groot
Caffè Italiano koffie waarin amaretto en slagroom
Caffè Romagna koffie waarin vecchia romagna en slagroom
Irish Caffè koffie waarin jameson whiskey en slagroom
Tè thee
Cioccolata warme chocolademelk
Cioccolata Montata warme chocolademelk en slagroom

VINI DELLA CASA huiswijnen
2,20
2,35
2,20
2,35
2,20
3,40
2,75
2,75
3,00
6,50
6,50
6,50
2,20
3,00
3,10

Bianco wit
Veneto droge witte wijn
Lambrusco zoete mousserende witte wijn
Rossato lichte droge rosé wijn
Rosso rood
Montepulciano d’Ambruzzo volle rode wijn
Lambrusco rosso zoete mousserende rode wijn

glas
3,75
3,75
3,75

1/2 L. 1 L.
10,25 20,00
10,25 20,00
10,25 20,00

3,75
3,75

10,25 20,00
10,25 20,00

ACQUE waters
San Pellegrino 0,75 L. zacht bruisend water uit San Pellegrino Terme 4,50
Pane Naturale 0,75 L. plat water uit San Pellegrino Terme
4,50

BIRRE bieren

PASTARELLE gebak
Chocolade truffeltaart met slagroom
Appel notentaart met slagroom

3,25
3,25

Grolsch 0,3 L.
Grolsch 0,5 L.
Korenwolf
Grimbergen Dubbel
Grolsch alc. vrij bier
Palm

2,35
4,70
3,35
3,35
3,00
3,35

BIBITE frisdranken en sappen
LIQUORI likeuren - cognac - whiskey
Grappa - Sambuca bianco
Amaretto - Tia Maria - Frangelico
Drambuie - Cointreau - Baileys - Limoncello
Cognac Remy Martin, Martell, Hennesey v.a.
Whiskey Ballentines, Four Roses, Jameson v.a.

4,95
4,95
4,95
6,25
4,50

APERITIVI aperitief
Bellini’s cocktail van perzikenlikeur met prosecco
Prosecco
Rosso Antico
Campari
Martini bianco, rosso, extra dry
Port bianco, rosso
Sherry medium, dry
Diverse binnen- en buitenlands - gedistilleerd v.a.

4,50
3,75
3,85
3,85
3,85
3,35
3,35
2,60

CocaCola - CocaCola-light - Sprite - Fanta Spa-rood - Spa-blauw			
Cassis - Bitterlemon - Tonic - Rivella 			
Ice Tea - Fristi - Chocomelk
Appelsap
Verse jus d’orange

2,20
2,25
2,75
2,40
3,10

PIATTO DI PESCE visgerechten
Filetto di Salmone gegrilde zalmfilet met groene pesto
18,75
Calamaretti Fritti gefrituurde inktvisringen, knoflookmayonaise
18,75
Sogliolette gebakken sliptongetjes, afgeblust met witte wijn en citroen 19,50

PANINI broodjes - Italiaanse bol of Focaccia met:
Carpaccio dun gesneden ossehaas met pesto, parmezaanse kaas,
ruccola en pijnboompitten
Mozzarella mozzarella, tomaat, komkommer basilicumpesto
en ruccola
Gorgonzola gorgonzola, ruccola, tomaat en walnoot
Tonno tonijn, ruccola, tomaat, rode ui en olijven
Pastrami gekruid rundvlees met grove mosterdmayonaise,
ruccola en rode ui
Salmone gerookte zalm, kappertjes, rode ui en ruccola
Prosciutto parmaham, ruccola, tomatenpesto, rode ui en olijven
Pancetta  Italiaans spek, rode ui en tomaat

9,75

PIZZE pizza’s

5,75
6,25
6,25

Salame kaas - tomaat - salami
Margherita kaas - tomaat - oregano
Prosciutto kaas - tomaat- ham
Funghi kaas - tomaat - champignons
Tonno kaas - tomaat - tonijn - ui - kappertjes - olijven
Quattro Formaggi belpease - provolone - gorgonzola mozzarella
Peperone kaas - tomaat - champignons - ham - pepers - ui - paprika
Frutti di Mare kaas - tomaat - tonijn - mosselen - garnaaltjes inktvis - ui - kappertjes
Carbonara Speciale kaas - tomaat - salami - ham - spek rosbief - ei - ui
Salmone kaas - tomaat - verse Noorse zalm - pesto - ruccola
Hawai  kaas - tomaat - ananas - ham
Quattro Stagioni  kaas - tomaat - ham - salami - ui - champignons paprika

PIATTO DI CARNE vleesgerechten

7,00
7,75
7,75
7,00

ANTI PASTI voorgerechten
Zuppa di Cipolla Italiaanse uiensoep gegratineerd met parmezaan 5,75
Zuppa di Pomodoro pomodoro-tomatensoep met gorgonzolacrème 5,75
Insalata Cesare Romeinse sla en ruccola met croûtons en
parmezaanschaafsel
9,25
groot  12,75
Insalata Tonno salade met tonijn, tomaat, olijven, paprika
en balsamico
10,25
groot  13,75
Insalata Caprino salade met geitenkaas, spekjes, noten en
frambozenvinaigrette
10,25
groot  13,75
Insalata Frutti di Mare salade met diverse soorten vis gemarineerd in olijfolie met knoflook en kruiden
11,00
groot  15,25
Carpaccio Classico dungesneden ossenhaas met basilicumpesto
en parmezaanschaafsel
10,50
Carpaccio Pastrami gekruid rundvlees met notentapenade en
ruccola
10,25
Caprese mozzarella, tomaat en basilicum
9,75
Prosciutto con Melone rauwe ham uit parma met galia-meloen
11,25
STUZZICHINI hapjes voor erbij
Anti Pasti Italiaanse hapjes, 2 pers.
Pane e burro stokbrood en knoflookkruidenboter
Mandorli e Noci schaaltje gerookte amandelen en walnoten
Olive schaaltje gemarineerde olijven
Pane de luxe  stokbrood, kruidenboter, parmezaanse kaas, pesto

6,75
4,50
3,75
3,75
6,50

9,75
8,75
9,75
9,75
10,50
11,50
11,25

19,50
21,50
14,00
21,00

Bij deze hoofdgerechten serveren wij groente, salade en frites
12,25
11,75
12,25
9,75

extra:
Schaaltje frites
Mayonaise

3,50
1,25

Voor het maandmenu: Vraag uw gastheer/vrouw
11,25

Iedere combinatie is mogelijk, extra topping wordt berekend. 1,00
Vis extra
2,00

PASTE pasta’s
Tagliatelle Funghi lintspaghetti met paddestoelensaus
Tagliatelle Scampi lintspaghetti met stukjes scampi in saus
Tagliatelle Salmone lintspaghetti met gerookte zalmsnippers
en room
Spaghetti Mare spaghetti met zeevruchten, tomaat en
knoflook
Spaghetti Bolognese spaghetti met rundergehakt in tomatensaus
Spaghetti Aglio Olio e basilico spaghetti met pepertjesknoflookolie en pesto
Spaghetti Carbonara spaghetti met spek, ui, ei, room en
zwarte peper
Penne Nerone macaroni met stukjes ossenhaas, knoflook en
cognac
Penne Gorgonzola macaroni, spinazie, gorgonzolasaus en
pijnboompitjes
Lasagna lasagne met ham, kaas, bolognesesaus en parmezaan

Carne Gorgonzola gebakken ossehaaspuntjes met
gorgonzola roomsaus
Filetto di Manzo gebakken ossenhaas met balsamicosaus of
groene pepersaus
Pollo al Forno halve kip uit de oven, rozemarijn en knoflook
Costoletta d’agnello  lamsracks met honing thijmsaus

10,00
13,25

BAMBINI voor de kleintjes tot 10 jaar
Kleine pizza met ham of salami of ananas
Spaghetti Bolognese spaghetti met rundergehakt in tomatensaus
Lasagna met ham, kaas en bolognesesaus
Frietjes, appelmoes, mayonaise, keuze uit kroket,
visfrites of frikandel

6,75
6,75
6,75
6,75

13,00
DOLCI nagerechten
11,00
9,75
9,50
10,25
12,00
11,25
11,75

Tiramisu “Harry Mercuur” in koffielikeur gedrenkte lange vingers
met mascarpone en vanille-ijs
Caffè Frappé koude koffie met vanille-ijs en slagroom
Scroppino citroen-ijs met wodka en prosecco
Gelato Frangelico vanille-ijs, karamelsaus en frangelicolikeur
Bigné soes gevuld met vanille-ijs, chocoladesaus
Tartufo truffel van chocolade- en vanille-ijs
Ben & Jerry Ice ! 3 bolletjes van de lekkerste smaken van het
befaamde Ben & Jerry Ice !
Gelato Bambini kinderverrassings-ijsje

6,75
5,75
6,75
6,75
5,75
5,75
6,75
4,75

