PANE

INSALATA

PASTA

Keuze uit Italiaanse bol of volkoren brood

Geserveerd met brood

Geserveerd met Linguine, een platte, brede spaghetti

Coppa di Parma

9.95

Salmone

9.95

Truffel crème, rucola & zongedroogde tomaatjes

Zalm met ansjovis crème, rucola & kappertjes

GEGRATINEERD

Prosciutto gratinato

Caprese

15.75

Verschillende soorten tomaten, basilicum crème,
mozzarella bolletjes & olijfolie parels met croutons

Insalata di fregola

15.75

Met courget, aubergine, zongedroogde tomaatjes,
rucola vinaigrette en Parmezaanse kaas met spek
(kan ook zonder spek) & basilicum crème

9.95

Met geitenkaas, pesto & zongedroogde tomaatjes

FOCACCIA
Foccacia pollo

9.95

Gerookte kip, komkommer, pijnboompit,
Parmezaan & pesto-mayonaise

Foccacia al tonno

10.-

13.50

14.50

Filetto di tournedos

Prosciutto (of zonder prosciutto) met pesto,
aubergine, gepofte tomaatjes, courgetten,
paddenstoelen & rucola

22.50

Tournedos met truffelsaus met Italiaanse groenten

Filetto di vitello con barigoule

20.50

Kalfsfilet met barigoule, sjalot en ansjovissaus

Bolognese

15.75
13.95

scampi, knoflook, tomaat & basilicum

Melanzane

15.95

Ovengerecht met aubergine, tomaat,
mozzarella & basilicum
- Bereidingstijd ca 15 minuten

15.-

Ovengerecht met gehaktsaus & pastadeeg

11.95

12.50

Zongedroogde tomaten, kappertjes, Parmezaanse
kaas, rucola & tonijn crème

7.25

Ciabatta calda

- Bereidingstijd ca 15 minuten

RISOTTO
Scampi con salsa di aragosta

Funghi al tartufo

MENU DI ROSA 25.95

Geserveerd met brood

Soep van de week

VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

DESSERT

Carpaccio

Scampi’s met ailio saus
met risotto (5 stuks)

Tartufo

Of

6.95

Italiaanse tomatensoep

Zuppa della settimana

14.95

Paddenstoelen met truffle crème en rucola

4.50

ZUPPE
Zuppa di pomodori

15.95

Scampi met kreeftensaus & gepofte tomaatjes

Met pesto, ailio & parmezaanse kaas

12.50

Prosciutto, buffelmozzarella, vijgen, olijfolie &
rucola

Proscuitto

Lasagne

Bruschetta met pomodori en geitenkaas, grappa

12.50

Dorade met tomaten risotto, anti baisse, zoet zure
venkel

Gedroogde olijven, gefrituurde kappertjes & rucola
vinaigrette

Bruschetta al formaggio di capra

Gerookt & gepekeld rundvlees met mosterd crème,
augurk en provolone

Foccacia pizza

Assortiment Italiaanse charcuterie
Salame Milano, coppa di parma, prosciutto,
foccacia, geitenkaas met grappa, provolone,
ansjovis, zoetzure venkel & foccacia

Vitello tonnato

Tonijn, zongedroogde tomaat, rucola &
komkommer

Foccacia con pastrami

Antipasto italiano

Carpaccio

Rijk gevulde sandwich

14.50

Zalm met kruidensaus

Scampi met kreeftensaus & gepofte tomaatjes

ANTIPASTA

Dorade con risotto al pomodoro 20.50

Salmone

Scampi con salsa di aragosta

9.95

Met mozzarella, truffeldressing, tomaatjes & rucola

Mozzarella gratinato

SECONDI

Bruschetta pomodori
met grappa geitenkaas
(1 stuk)

6.95

Of

Kalfs met barigoule,
hasselback (120 gram)

Italiaanse ijsbonbon keuze uit
de smaken limocello, aardbei
en hazelnoot

