BEVANDE CALDE
Koffie
Espresso normaal
Espresso groot
Ristretto
Espresso macchiato normaal
Espresso macchiato groot
Latte macchiato
Cappuccino normaal
Cappuccino groot
Café latte
Original first tea -

BEVANDE FREDDE
2.75
2.75
3.75
2.75
2.90
3.90
2.90
2.90
3.90
2.90
2.65

100% biologisch

Verse muntthee met honing
Italian coffee

3.25
6.75

disaronnno, koffie en gezoete room

Affogato -

3.75

vanille ijs overgoten met een
vers gezette espresso

Warme chocolademelk -

3.25

wit, melk of puur
Callebaut is gemaakt van de
beste Belgische chocolade

+ slagroom

0.75

Sanpellegrino

3.20

Sanpellegrino is frisdrank met als
basis vruchten uit de Siciliaanse
boomgaarden. Deze typische Italiaanse
frisdranken van vruchtensap gecombineerd
met koolzuurhoudend water bevatten tussen
de 13% en 18% vruchtensap met vruchtvlees.
Deze Italiaanse frisdrank is verkrijgbaar in de
smaken sinaasappel, citroen, grapefruit en tonic

Pepsi, Pepsi Max, Cassis, 7UP
Lipton Ice Tea en Ice Tea Green
Sanpellegrino / Acqua panna 0,25l
Sanpellegrino / Acqua panna 0,75l
Vers geperst sinaasappelsap
Appel- / perensap
Appel Troebel
Tomatensap
Fristi
Chocomel

2.75
2.95
2.95
5.50
3.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

CUCINA ITALIANA

Modern, stijlvol, modieus en met een passie voor lekker
eten en drinken. Rosa komt uit een geslacht van Italianen
dat de Italiaanse keuken en gastvrijheid wil laten
beleven aan anderen. Het is niet vreemd dat Rosa juist
deze plek heeft uitgekozen voor haar trattoria. Hier, in het
hart van Rosada vond ze haar domicilie.

TORTE E BISCOTTI
Cannolo siciliano

4.50

Een cannolo is een authentieke
lekkernij uit de Siciliaanse keuken.
Dit opgerolde koekje wordt gevuld met
ricotta, een bijproduct van kaas

Meringue

4.00

Een meringue is een luchtig citroen
schuimgebakje

Prelibatezza Italiana
Italiaanse lekkernij

HEEFT U DIEETWENSEN EN/OF ALLERGIEËN? VERTEL HET ONS!
Onze medewerkers staan u graag te woord met vragen over
dieetwensen en voedselallergieën.

CUCINA ITALIANA

ZUPPE

PANE
5.95

Zuppa di pomodori –
met kruidenroom

Zuppa della setttimana –

5.95

soep van de week

Carne –

9.95

diverse koude vlees gerechten

Verdure –

8.50

diverse kleine vegetarische gerechten

Misti –

8.25

diverse koude en warme gerechten

Brood –
met olie en huisgemaakte kruidenboter
van Italiaanse kruiden of tapenade

4.95

Olijven –

3.95

PANE FOCACCIA

Dit brood wordt bereid met smaakvolle
ingrediënten die na het beleggen op elkaar
worden gedrukt door gebruik te maken van
een steen. Door de druk van de steen worden
de ingrediënten op elkaar geperst wat voor een
optimale smaaksensatie zorgt.

Pollo –

8.95

rucola mesclun, gemarineerde kip,
komkommer,pijnboompitten, Parmezaan
en basilicum mayonaise

foccaccia pollo, pomodori soep,
seizoen salade en een verse jus d’orange

14.95

7.95

Salmone –

9.25

14.95

Formaggio di capra –

14.95

salade met geitenkaas,champignons,
gerookte amandel en uitgebakken spek

SECONDI

Wij serveren onze hoofdgerechten met een
salade van de dag en roseval aardappeltjes met
rozemarijn en knoflook uit de oven

Filetto di manzo -

15.95

met pijnboompitten, Parmezaan,
gedroogde tomaat en truffelmayonaise

19.95

gebakken ossenhaas met seizoensgroente

Pesce all’acqua pazza -

15.75

gemenge visschotel met tomatensaus

Scampi all’aglio -

17.95

scampi’s in knoflook

14.95

buffelmozzarella, pomodori tomaat
en basilicum

Piatto Vegetariano -

16.50

vegetarische schotel van de chef

CHEF ITALIA

PRIMI – PASTA

Door de chef geselecteerde
specialiteit van de week

Keuze uit tagliatelle of penne
Geserveerd met verse rucola

Carbonara -

8.45

prosciutto, mozzarella, tomaten
bruschetta, rucola mesclun en een
basilicum olie

Pesto -

per glas per fles

Tormaresca
Paiara Bianco

Bolognese tomatensaus met rundergehakt,
pancetta en rode wijn

3.95

19.75

De wijn heeft een strogele kleur met een groene
tint. In de frisse geur aroma’s van wit fruit en
perzik met licht florale tonen. Zeer zachte, frisse
smaak met een mooie zuurbalans.

Masi Modello delle
Venezie Pinot Grigio

4.50

22.50

Heldere strogele kleur. Uitnodigend fris bouquet
met aroma’s van perzik en peer. Aantrekkelijke
verfrissende smaak met frisse groene appels, rijpe
peren en wat amandelen, gevolgd door een lange,
droge afdronk met wat mineralen. Mooie balans
tussen het fruit en de uitmuntende zuurgraad.

3.95

19.75

Tormaresca Paiara Rosso 3.95

19.75

Mooi robijnrood gekleurd. Een heerlijke geur met
diverse donkere en roodfruitaroma’s, pruimen en
wat ‘spicy’-tonen. Zachte smaak, maar rijk van
structuur. Fruitig, met aangename en soepele
tannines en een mooie balans. Een (h)eerlijke
wijn uit het zuiden van Italië.

Vino selezionato Neprica 4.50

22.50

Neprica staat voor de druivenrassen die verwerkt
zijn in deze wijn; Negroamaro, Primitivo &
Cabernet Sauvignon. Zij zorgen voor een intense
robijnrode kleur. In de geur tonen van vers rood
fruit, zoals bessen en pruimen, rozen en violen en
peper en chocolade . De wijn heeft een soepele
aanzet, is smaakvol, sappig en levendig, zacht,
fruitig, goed gebalanceerd en heeft rijpe tannines.

Antinori Le Maestrelle

4.50

22.50

Mooi roze van kleur. Verbazende rosé uit de hak
van Italië hoofdzakelijk gemaakt van het
inheemse druivenras Negroamaro. Heerlijke
frisse geur en smaak met aroma’s van wilde
rozen, citrusvruchten en sinaasappelbloesem.
De afdronk is fruitig, soepel, aanhoudend
en zeer aangenaam.

Robijnrode kleur met een paarse tint. Volle en
intense geur met aroma’s van divers rood fruit,
naast tonen van chocolade en mint. Frisse en
goed gebalanceerde complexe smaak met zachte
tannines. In de afdronk komen de tonen uit de
geur, chocolade en mint, naar voren.

APERITIVI

BIRRE

PER I BAMBINI - KINDEREN
10.50

krachtige saus van groene pesto, en
parmezaanse kaas

8.45

14.95

13.50

romige saus met parmezaanse kaas,
spekjes en Champignons

focaccia uit de oven met,

VINI

Tormaresca
Paiara Rosato

7.95

PANE CALDO

Capra –

salade met kip en verse groenten

Caprese –

gemarineerde kip, paprika, courgette,
pijnboompitten, rucola mesclun en
een rode peper dressing

Pane prosciutto e formaggio –

Pollo –

Carpaccio –

gerookte zalm, rode ui, kappertjes,
komkommer, rucola mesclun en een
kruiden mayonaise

geitenkaas, pesto, pijnboompitten,
rucola mesclun en zongedroogde tomaat

TRATTORIA ROSA COMBI

7.50

gedroogde ham met pijnboompitten,
Parmezaan, zongedroogde pomodori tomaat
en kruiden olie

Toscanne –

portie gemarineerde groene olijven

Focccia grande -

Tonno -

Maaltijdsalade geserveerd met Italiaanse groente

huisgemaakte tonijnsalade, rode ui,
kappertjes, olijven, rucula mesclun
en basilicum

Prosciutto –

ANTIPASTI PRIJS PER PERSOON

INSALATA

Ambachtelijk Italiaans brood met:

Prosciutto e melone
Piatto mafioso bambini

12.50

5.95

Kleine portie ham met meloen

6.75

Kleine portie pasta naar keuze

Panino –
ambachtelijk italiaans brood uit de
oven met proscciutto en mozzarella

4.95

Offley Port
Martini Royale
Martini Bianco
Martini Rosso
Nederlands gedistilleerd
Buitenlands gedistilleerd
Aperitivo
Campari tonic en Crodino
Aperitivo di Rosa:

3.50
4,50
3,75
3,75
3.75
4.25
5.50

Birra Moretti
Brand
Alcoholvrij bier
Amstel 0,0%
Seizoensbier

3.75
2.95
3.00

prosecco, bruiswater en limoncello

Aperol Spritz:
aperol spritz, prosecco en bruiswater

CUCINA ITALIANA

