Antipasti
Antipasti Napolitano
Typisch Zuid-Italiaanse combinatie van verschillende voorgerechtjes
€ 11,00

Vitello Tonnato
Vers gebraden dungesneden kalfsfilet met huisgemaakte tonijnsaus
€ 10,50

Carpaccio
Verse runderhaascarpaccio met balsamico dressing, zon gedroogte tomaten, pijnboompitten
en geraspde Parmazaanze kaas
€ 10,50

Gamberi al limone e capperi
Gebakken tijger garnalen in een romige citroen en kappertjessaus
€11,00

Bruschetta
Traditioneel Napolitaanse gegrilde broodschijfjes met een heerlijk beleg
€ 4,00

Zuppa di pomodori
Italiaanse tomaten soep
€ 5,50

Insalata Caprese
Salade in de stijl van Capri, met buffel mozzerella, tomaat en basilicum
€ 7,50

Insalata con verdure grigliate
Gegrilde paprika, aubergine en courgette met mozzerella
€7.95

Parmigiana di melanzane
Torentje van aubergine met mozzerella, verse tomaat en Parmazaanze kaas
Heerlijk vegetarisch oven gerecht uit de keuken van nonna Rosa
€ 8,50

Primi Piatti
Taglione rosse ai Gamberi
Verse rode tagliatelle met gambas gebakken in tomaatjes en basilicum
€ 14,00

Garganelli
Verse variant van de penne in heerlijke tomaten créme saus met Parmaham en
oesterzwammen, uit de oven gegratineerd met Parmazaanze kaas
€ 12,00

Lasagna Sorrentino
Napolitaanse huisgemaakt lasagne gevuld met gehakt, ham en mozzerella
€ 11,50

Spaghetti alla chittara
Verse spaghetti met stukjes rundvlees, groenten en tomaten
€ 10,50

Mezza luna
Verse pasta gevuld met ricotta en spinazie In een romig sausje
€ 11,50

Fagottini
Bestseller van de proefeet 2014!
Gevulde pasta met peer en romige kaas
€11.50

Cuori Rossi
Hartvorige verse rode ravioli gevuld met buffel mozzerella en basilicum tomatensaus
€ 12,00

Risotto ai fungi
Zachte risotto met diverse soorten paddestoelen
€ 11,00

Glutenvrije pasta
Met saus naar keuze, vraag naar de kok!
Prijs in overleg

Secondi piatti
Filetto di bue con salsa di tartufo
Tournedos gegaard naar uw wens, geserveerd met een saus
van rode wijn en truffel met Italiaanse uitjes
€ 22,00

Controfiletto al gorgonzola
Ribeye steak met rode port in gorgonzola saus en radicchio
€ 19,00

Grigliata mista Italiana
Mix van gegrilde lamshaas, ossenhaas en ribeye
€ 21,00

Bistecca alla Fiorentina
T-bone steak van circa 400 gr. Met verse munt en mascarpone afgeblust met Sambuca
€ 23,00

Filetto di agnello con salsa di balsamico
Gemarineerde lamshaas met gebakken oesterzwammen en balsamico vijgensaus
€ 22,50

Terra e mare
‘Land’ en ‘zee’ op z'n Italiaans met ossenhaas en drie grote garnalen
€ 21,00

Branzino all'aqua pazza
Zeebaarsfilet uit de pan met kappertjes, olijven en kleine verse tomaatjes
€ 18,50

Gamberoni del golfo
Grote garnalen gebakken in knoflook en olijfolie geblust met cognac in een romige saus
€ 21,00

*Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groenten of een kleine gemengde salade en
aardappeltjes uit de oven

Pizza
Margherita
Tomatensaus en kaas
€ 7,00

Sorrentino
Tomatensaus, kaas, verse paprika, gebakken aubergine en courgette
€ 9,50

Gorgonzola
Tomatensaus, kaas en gorgonzola kaas
€ 12,00

Quattro stagione
Tomatensaus, kaas, ham, salami, verse paprika en champignons
€ 11,00

Ananas
Tomatensaus, kaas, ananas en ham
€ 9,00

Parma
Tomatensaus, kaas, Parmazaanze kaas, verse Parmaham en rucola
€ 13,00

Carbonara
Tomatensaus, kaas, spek, salami, ham en ui
€ 12,00

Salami
Tomatensaus, kaas en salami
€ 8,00

Prosciutto
Tomatensaus, kaas en ham
€ 8,00

Calzone Amalfi
Dubbelgeslagen pizza met tomatensaus, kaas, champignons, ham en salami
€ 10,00

Capricciosa
Tomatensaus, kaas, salami, ham, garnalen en verse paprika
€ 13,50

Vietri
Roomsaus, kaas, verse roma tomaten, zalm en rucola
€ 12,50

Tonno
Tomatensaus, kaas, tonijn, ui en rucola
€ 12,50

Pollo
Tomatensaus, kaas, gebakken kipfilet, ui en paprika
€ 12,00

Dolci
Tiramisú di Pino
Van de chef
€ 6,50

Torta caprese
Huisgemaakte chocoladetaart
met amandelen geserveerd met vanille roomijs
zoals op het eiland Capri
€ 6,50

Cannoli Siciliani
Traditionele Siciliaans gebak gevuld met ricotta
en stikjes chocolade
€ 6,00

Gelato Sorrentino
Italiaans citroen, pistache en aardbeienijs
€ 6,00

Bambini
Verrassingsijsje voor de kleintjes
€ 3,95

Formaggi
Verschillende Italiaanse kazen
€ 9,00

