
 
PASTA 

Penne al pomodoro & basilico    €  9,50 
Penne met tomatensaus & basilicum 

Penne Gorgonzola      € 12,00                     
Penne met gorgonzolasaus 

Penne alla Nerone      € 12,00 
Penne met stukjes ossenhaas in tomatenroomsaus 

Penne gratinate al forno     € 12,00 
Penne met Bolognesesaus & mozzarella gegratineerd uit de oven 

Spaghetti alla Bolognese     € 11,00 
Spaghetti met tomatensaus & gehakt 

Spaghetti ai gamberi      € 12,00 
Spaghetti met garnalen in tomatenroomsaus 

Spaghetti alla carbonara     € 12,00 
Spaghetti met een romige saus van ei, spek & Parmezaanse kaas 

Spaghetti aglio, olio & peperoncino   €  9,50 
Spaghetti met knoflook & Spaanse pepers in olijfolie 

Tagliatelle al salmone     € 12,00 
Tagliatelle met verse zalm in een tomatenroomsaus 

Ravioli gorgonzola & noci    € 14,00 
Wisselend gevulde deegkussentjes van verse pasta  
met gorgonzolasaus & walnoten 

Ravioli burro e salvia     € 13,50                            
wisselend gevulde deegkussentjes van verse pasta met een boter-salie saus 

Cannelloni ricotta e spinaci    € 13,50                     
Buisjes van verse pasta gevuld met ricotta en spinazie, gegratineerd met         
tomatensaus en mozzarella  

 

 

PER BAMBINI  

(kindermenu tot 12 jaar) 

 

Bambini       €  6,50                   
Kipnuggets of frikandel met patat, appelmoes & mayonaise 

Kinderpizza Margherita, Borromea of Salame  € 7,00 

Kinder spaghetti of penne Bolognese   € 7,00 
 

APERITIVI 
(Aperitieven) 

Prosecco     € 3,25 

Rosso antico    € 4,00 

Aperol      € 4,00 

Campari     € 4,00 

Martini Bianco     € 4,00 

Rode Port       € 3,50 

Crodino (Alcoholvrij)    € 2,50 

Aperol Spritz    € 6,50 

 

VINO DELLA CASA 
(huiswijnen) 

Per glas    v.a.  € 3,75 

Karaf 1/4 L    v.a.  € 5,00 

Karaf 1/2 L     v.a.  € 10,00 

Karaf 1 L     v.a.  € 20,00 

 

BIRRA 
(bieren) 

Tap (Hertog Jan)     € 2,75 

Tap (Moretti)      € 3,00 

Peroni / Nastro Azzuro (fles)              € 3,25 

Malt (Jupiler)      € 2,75 
 

 

 
BIBITE ANALCOLICHE 

(Frisdranken) 

 

Diverse     v.a.  € 2,25  

Prijswijzigingen voorbehouden 

 

Italia 
P I Z Z E R I A 

Menukaart 

 

 

 
PASTA 

Penne al pomodoro & basilico    €  9,50 
Penne met tomatensaus & basilicum 

Penne Gorgonzola      € 12,00                     
Penne met gorgonzolasaus 

Penne alla Nerone      € 12,00 
Penne met stukjes ossenhaas in tomatenroomsaus 

Penne gratinate al forno     € 12,00 
Penne met Bolognesesaus & mozzarella gegratineerd uit de oven 

Spaghetti alla Bolognese     € 11,50 
Spaghetti met tomatensaus & gehakt 

Spaghetti ai gamberi      € 12,00 
Spaghetti met garnalen in tomatenroomsaus 

Spaghetti alla carbonara     € 12,00 
Spaghetti met een romige saus van ei, spek & Parmezaanse kaas 

Spaghetti aglio, olio & peperoncino   €  9,50 
Spaghetti met knoflook & Spaanse pepers in olijfolie 

Tagliatelle al salmone     € 12,00 
Tagliatelle met verse zalm in een tomatenroomsaus 

Ravioli gorgonzola & noci    € 14,00 
Wisselend gevulde deegkussentjes van verse pasta  
met gorgonzolasaus & walnoten 

Ravioli burro e salvia     € 13,50                            
wisselend gevulde deegkussentjes van verse pasta met een boter-salie saus 

Cannelloni ricotta e spinaci    € 14,00                     
Buisjes van verse pasta gevuld met ricotta en spinazie, gegratineerd met         
tomatensaus en mozzarella  

Gnocchi alla Sorrentina      €11,50               
Pasta van aardappeldeeg  met tomatensaus & mozzarella gegratineerd uit de 
oven 

 

PER BAMBINI  

(kindermenu tot 12 jaar) 

 

Bambini       €  6,50                   
Kipnuggets of frikandel met patat, appelmoes & mayonaise 

Kinderpizza Margherita, Borromea of Salame  € 7,00 

Kinder spaghetti of penne Bolognese   € 7,00 

 

APERITIVI 
(Aperitieven) 

Prosecco     € 4,00 

Rosso antico    € 4,00 

Aperol      € 4,00 

Campari     € 4,00 

Martini Bianco     € 4,00 

Rode Port       € 3,50 

Crodino (Alcoholvrij)    € 2,50 

Aperol Spritz    € 6,50 

 

VINO DELLA CASA 
(huiswijnen) 

Per glas    v.a.  € 3,75 

Karaf 1/4 L    v.a.  € 5,00 

Karaf 1/2 L     v.a.  € 10,00 

Karaf 1 L     v.a.  € 20,00 

 

BIRRA 
(bieren) 

Tap (Hertog Jan)     € 2,85 

Tap (Moretti)      € 3,00 

Peroni / Nastro Azzuro (fles)              € 3,25 

Malt (Jupiler)      € 2,75 
 

 

 
BIBITE ANALCOLICHE 

(Frisdranken) 

 

Diverse     v.a.  € 2,25  

Prijswijzigingen voorbehouden 

 

Italia 
P I Z Z E R I A 

Menukaart 

 

 

 
PASTA 

Penne al pomodoro & basilico    €  9,50 
Penne met tomatensaus & basilicum 

Penne Gorgonzola      € 12,00                     
Penne met gorgonzolasaus 

Penne alla Nerone      € 12,00 
Penne met stukjes ossenhaas in tomatenroomsaus 

Penne gratinate al forno     € 12,00 
Penne met Bolognesesaus & mozzarella gegratineerd uit de oven 

Spaghetti alla Bolognese     € 11,50 
Spaghetti met tomatensaus & gehakt 

Spaghetti ai gamberi      € 12,00 
Spaghetti met garnalen in tomatenroomsaus 

Spaghetti alla carbonara     € 12,00 
Spaghetti met een romige saus van ei, spek & Parmezaanse kaas 

Spaghetti aglio, olio & peperoncino   €  9,50 
Spaghetti met knoflook & Spaanse pepers in olijfolie 

Tagliatelle al salmone     € 12,00 
Tagliatelle met verse zalm in een tomatenroomsaus 

Ravioli gorgonzola & noci    € 14,00 
Wisselend gevulde deegkussentjes van verse pasta  
met gorgonzolasaus & walnoten 

Ravioli burro e salvia     € 13,50                            
wisselend gevulde deegkussentjes van verse pasta met een boter-salie saus 

Cannelloni ricotta e spinaci    € 14,00                     
Buisjes van verse pasta gevuld met ricotta en spinazie, gegratineerd met         
tomatensaus en mozzarella  

Gnocchi alla Sorrentina      €11,50               
Pasta van aardappeldeeg  met tomatensaus & mozzarella gegratineerd uit de 
oven 

 

PER BAMBINI  

(kindermenu tot 12 jaar) 

 

Bambini       €  6,50                   
Kipnuggets of frikandel met patat, appelmoes & mayonaise 

Kinderpizza Margherita, Borromea of Salame  € 7,00 

Kinder spaghetti of penne Bolognese   € 7,00 

 

APERITIVI 
(Aperitieven) 

Prosecco     € 4,00 

Rosso antico    € 4,00 

Aperol      € 4,00 

Campari     € 4,00 

Martini Bianco     € 4,00 

Rode Port       € 3,50 

Crodino (Alcoholvrij)    € 2,50 

Aperol Spritz    € 6,50 

 

VINO DELLA CASA 
(huiswijnen) 

Per glas    v.a.  € 3,75 

Karaf 1/4 L    v.a.  € 5,00 

Karaf 1/2 L     v.a.  € 10,00 

Karaf 1 L     v.a.  € 20,00 

 

BIRRA 
(bieren) 

Tap (Hertog Jan)     € 2,85 

Tap (Moretti)      € 3,00 

Peroni / Nastro Azzuro (fles)              € 3,25 

Malt (Jupiler)      € 2,75 
 

 

 
BIBITE ANALCOLICHE 

(Frisdranken) 

 

Diverse     v.a.  € 2,25  

Prijswijzigingen voorbehouden 

 

Italia 
P I Z Z E R I A 

Menukaart 

 

 



 
ANTIPASTI  FREDDI 

(koude voorgerechten) 

Stokbrood met kruidenboter                                       € 3,75 

Olive         € 4,00 

Carpaccio di manzo con grana & rucola   € 11,50 
Dun gesneden ossenhaas met basilicumpesto, Parmezaanse kaas,            
geroosterde pijnboompitten & rucola 

Prosciutto di San Daniele & melone   € 11,00 
Duo van meloen & de beroemde San Daniele ham 

Tris Italia        € 12,50 
Combinatie van prosciutto & melone, caprese en vitello tonnato 

Caprese       €  9,00 
Salade van mozzarella & tomaten met een basilicum-pestodressing 

Antipasto misto (min. 2 pers / prijs p.p.)  € 15,00 
Combinatie van verschillende koude voorgerechten  

Vitello tonnato      € 11,50 
Rosé gegaarde kalfsfricandeau, dun gesneden met een verfijnde  
tonijndressing, kappertjes & olijven  

Tagliere misto       €  12,50 
Plank met ambachtelijke Italiaanse vleeswaren, kaas en olijven  

Insalata fantasia      €  12,50 
Gemengde salade met rauwkost, mozzarella,  asperges,  kidney bonen,       
ei en een balsamico-dressing 

Carciofini primavera     €  8,50 
Salade met artisjokharten, basilicumpesto & een balsamico-dressing uit 
Modena 

Insalata gorgonzola     €  9,00 
Gemengde salade met gorgonzola, walnoten & een balsamico-dressing 

Insalata al tonno      €  9,00 
Gemengde salade met tonijn & een balsamico-dressing 

ANTIPASTI CALDI 
(warme voorgerechten) 

Lumache alla paesana     € 9,50               
Half dozijn in witte wijn en knoflookboter gegratineerde slakken 

Calamari fritti      € 10,00 
Gefrituurde inktvisringen geserveerd met knoflooksaus 

Funghi trifolati      €  8,50 
In boter gebakken champignons met knoflook, afgeblust met witte wijn 

Scampi della casa      € 14,00 
Middelgrote garnalen met paprika, ui, knoflook, afgeblust met whisky 

Ravioli Burro e Salvia     € 10,00 
Wisselend gevulde deegkussentjes met een boter-saliesaus 

CARNE 
(vleesgerechten van de grill) 

Bistecca di manzo alla griglia (300 gr.) € 21,50 
Gegrilde entrecote (300 gr.) 

Bistecca di manzo alla griglia (500 gr.) € 29,00 
Gegrilde entrecote (500 gr.) 

Bocconcini                € 21,00 
Ossenhaaspuntjes in champignonroomsaus 

Filettini ai funghi misti               € 21,00 
Ossenhaasmedaillons met in knoflook gebakken  
paddenstoelen 

Filetto di manzo alla griglia    € 23,00 
Gegrilde ossenhaas 

Tagliata di manzo con grana & rucola             € 22,50 
Getrancheerde entrecote op een bedje van rucola met  
Parmezaanse kaas, pijnboompitten & balsamicocrème 

Filetto al pepe verde               € 24,00 
Ossenhaas met groene pepersaus 

Bistecca pepe crema    € 23,50    
Entrecote met groene pepersaus en champignons 

Filetto capriccio               € 24,00 
Ossenhaas met gorgonzolasaus en oesterzwammen 

Fiorentina alla griglia    € 25,00 
Gegrilde T-Bone steak van 500 gram 

Filettini alla Pizzaiola    € 21,00 
Ossenhaaspunten in een tomatensaus met knoflook, olijven, 
kappertjes, afgeblust met witte wijn en gereserveerd met     
spaghetti 

PESCE 
(visgerechten) 

Salmone al forno            € 19,00 
In de oven gegaarde zalm met een basilicum-pestodressing 

Scampi della casa            € 22,50 
8 gepelde middelgrote garnalen met paprika, uien & knoflook, 
afgeblust met whisky 

Scampi sassi             € 24,50 
Gebakken grote garnalen afgeblust met witte wijn in een 
knoflookroomsaus 

Sogliolette fritte            € 21,50          
3 in boter gebakken sliptongetjes 

Prijswijzigingen voorbehouden 

Bij alle vlees– en visgerechten serveren wij een  
gemengde salade en friet. 
Spaghetti aglio e olio                  € 3,50        
Warme groenten        € 3,50 

 
PIZZE 

Margherita      €  8,50 
Tomaten & kaas 

Funghi      €  9,50 
Tomaten, kaas & champignons 

Pancetta       €  9,50 
Tomaten, kaas & spek 

Salame      €  9,50 
Tomaten, kaas & salame 

Borromea      €  9,50 
Tomaten, kaas & ham 

Napolitana      €  9,50 
Tomaten, kaas & ansjovis 

Pirata        €  9,50 
Tomaten, kaas & gehaktsaus 

Primavera      €  9,50 
Tomaten, kaas & artisjokken 

Siciliana      € 10,00 
Tomaten, kaas, olijven, ansjovis, knoflook & kappertjes 

Tonno      € 10,00 
Tomaten, kaas & tonijn 

Capricciosa      € 10,00 
Tomaten, kaas, champignons & ham 

Gorgonzola      € 10,00 
Tomaten & gorgonzola 

Tarantina      € 10,00 
Tomaten, kaas, ham & salame 

Tropicale       € 10,00 
Tomaten, kaas, ananas & ham 

Campagnola      € 11,00 
Tomaten, kaas, paprika, champignons, ham & uien 

Diavola      € 11,00                
Tomaten, kaas, pikante salami en spek 

Con carne      € 11,00 
Tomaten, kaas & shoarmavlees 

Tiffani       € 11,00 
Tomaten, kaas, tonijn, garnalen & uien 

Vegetariana      € 10,50 
Tomaten, kaas, champignons, uien,  paprika & artisjokken 

Veneziana       € 11,00 
Tomaten, ansjovis, garnalen,  mosselen & tonijn 

Vulcano (pikant)     € 10,50 
Tomaten, kaas, champignons, paprika, uien & olijven 

PIZZE 

Calzone      € 11,50 
Dubbelgeslagen pizza met kaas, ei, ham, salame,  
champignons, paprika en Bolognesesaus 

Pescatora       € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, tonijn & uien 

Della casa       € 11,50 
Tomaten, kaas, champignons, shoarma, tonijn & asperges 

Italia       € 11,50 
Tomaten, kaas, champignons, paprika, ham, uien,  
salame, artisjokken & ei 

Quattro formaggi     € 11,00 
Tomaten & vier soorten kaas 

Quattro stagioni     € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, salame, uien, ham,  
artisjokken & paprika 

Santa Lucia      € 12,00 
Tomaten, kaas, tonijn, spek,  uien & champignons 

Mare e monte      € 12,00 
Tomaten, kaas, tonijn, champignons,  ham, uien,  
garnalen & paprika 

San Daniele      € 14,00 
Tomaten, kaas, San Daniele ham, & rucola 

Wijzigingen in de samenstelling van de  
pizza’s worden in rekening gebracht! 

Het delen van een hoofdgerecht is niet        
mogelijk 

Het consumeren van uitsluitend kraanwater is 
niet mogelijk 

Apart afrekenen van groepen kan uitsluitend 
in overleg 

 

Extra per toevoeging: 

Ananas, ui, champignons, paprika, asperges, spek,  
olijven, ei, ham, (pikante) salami, ansjovis, gehaktsaus € 1,00 

Tonijn, garnalen, mosselen, artisjokken, shoarma,  
kaas, gorgonzola, mozzarella, rucola    € 2,00 

Parmaham       € 4,00 

Prijswijzigingen voorbehouden 

 
ANTIPASTI  FREDDI 

(koude voorgerechten) 

Stokbrood met kruidenboter                                       € 3,75 

Olive         € 4,00 

Carpaccio di manzo con grana & rucola   € 11,50 
Dun gesneden ossenhaas met basilicumpesto, Parmezaanse kaas,            
geroosterde pijnboompitten & rucola 

Prosciutto di San Daniele & melone   € 11,00 
Duo van meloen & de beroemde San Daniele ham 

Tris Italia        € 12,50 
Combinatie van prosciutto & melone, caprese en vitello tonnato 

Caprese       €  9,00 
Salade van mozzarella & tomaten met een basilicum-pestodressing 

Antipasto misto (min. 2 pers / prijs p.p.)  € 15,00 
Combinatie van verschillende koude voorgerechten  

Vitello tonnato      € 11,50 
Rosé gegaarde kalfsfricandeau, dun gesneden met een verfijnde  
tonijndressing, kappertjes & olijven  

Tagliere misto       €  12,50 
Plank met ambachtelijke Italiaanse vleeswaren, kaas en olijven  

Insalata fantasia      €  12,50 
Gemengde salade met rauwkost, mozzarella,  asperges,  kidney bonen,       
ei en een balsamico-dressing 

Carciofini primavera     €  8,50 
Salade met artisjokharten, basilicumpesto & een balsamico-dressing uit 
Modena 

Insalata gorgonzola     €  9,00 
Gemengde salade met gorgonzola, walnoten & een balsamico-dressing 

Insalata al tonno      €  9,00 
Gemengde salade met tonijn & een balsamico-dressing 

ANTIPASTI CALDI 
(warme voorgerechten) 

Lumache alla paesana     € 9,50               
Half dozijn in witte wijn en knoflookboter gegratineerde slakken 

Calamari fritti      € 10,00 
Gefrituurde inktvisringen geserveerd met knoflooksaus 

Funghi trifolati      €  8,50 
In boter gebakken champignons met knoflook, afgeblust met witte wijn 

Scampi della casa      € 14,00 
Middelgrote garnalen met paprika, ui, knoflook, afgeblust met whisky 

Ravioli Burro e Salvia     € 10,00 
Wisselend gevulde deegkussentjes met een boter-saliesaus 

CARNE 
(vleesgerechten van de grill) 

Bistecca di manzo alla griglia (300 gr.) € 21,50 
Gegrilde entrecote (300 gr.) 

Bistecca di manzo alla griglia (500 gr.) € 29,00 
Gegrilde entrecote (500 gr.) 

Bocconcini                € 21,00 
Ossenhaaspuntjes in champignonroomsaus 

Filettini ai funghi misti               € 21,00 
Ossenhaasmedaillons met in knoflook gebakken  
paddenstoelen 

Filetto di manzo alla griglia    € 23,00 
Gegrilde ossenhaas 

Tagliata di manzo con grana & rucola             € 22,50 
Getrancheerde entrecote op een bedje van rucola met  
Parmezaanse kaas, pijnboompitten & balsamicocrème 

Filetto al pepe verde               € 24,00 
Ossenhaas met groene pepersaus 

Bistecca pepe crema    € 23,50    
Entrecote met groene pepersaus en champignons 

Filetto capriccio               € 24,00 
Ossenhaas met gorgonzolasaus en oesterzwammen 

Fiorentina alla griglia    € 25,00 
Gegrilde T-Bone steak van 500 gram 

Filettini alla Pizzaiola    € 21,00 
Ossenhaaspunten in een tomatensaus met knoflook, olijven, 
kappertjes, afgeblust met witte wijn en gereserveerd met     
spaghetti 

PESCE 
(visgerechten) 

Salmone al forno            € 19,00 
In de oven gegaarde zalm met een basilicum-pestodressing 

Scampi della casa            € 22,50 
8 gepelde middelgrote garnalen met paprika, uien & knoflook, 
afgeblust met whisky 

Scampi sassi             € 24,50 
Gebakken grote garnalen afgeblust met witte wijn in een 
knoflookroomsaus 

Sogliolette fritte            € 21,50          
3 in boter gebakken sliptongetjes 

Prijswijzigingen voorbehouden 

Bij alle vlees– en visgerechten serveren wij een  
gemengde salade en friet. 
Spaghetti aglio e olio                  € 3,50        
Warme groenten        € 3,50 

 
PIZZE 

Margherita      €  8,50 
Tomaten & kaas 

Funghi      €  9,50 
Tomaten, kaas & champignons 

Pancetta       €  9,50 
Tomaten, kaas & spek 

Salame      €  9,50 
Tomaten, kaas & salame 

Borromea      €  9,50 
Tomaten, kaas & ham 

Napolitana      €  9,50 
Tomaten, kaas & ansjovis 

Pirata        €  9,50 
Tomaten, kaas & gehaktsaus 

Primavera      €  9,50 
Tomaten, kaas & artisjokken 

Siciliana      € 10,00 
Tomaten, kaas, olijven, ansjovis, knoflook & kappertjes 

Tonno      € 10,00 
Tomaten, kaas & tonijn 

Capricciosa      € 10,00 
Tomaten, kaas, champignons & ham 

Gorgonzola      € 10,00 
Tomaten & gorgonzola 

Tarantina      € 10,00 
Tomaten, kaas, ham & salame 

Tropicale       € 10,00 
Tomaten, kaas, ananas & ham 

Campagnola      € 11,00 
Tomaten, kaas, paprika, champignons, ham & uien 

Diavola      € 11,00                
Tomaten, kaas, pikante salami en spek 

Con carne      € 11,00 
Tomaten, kaas & shoarmavlees 

Tiffani       € 11,00 
Tomaten, kaas, tonijn, garnalen & uien 

Vegetariana      € 10,50 
Tomaten, kaas, champignons, uien,  paprika & artisjokken 

Veneziana       € 11,00 
Tomaten, ansjovis, garnalen,  mosselen & tonijn 

Vulcano (pikant)     € 10,50 
Tomaten, kaas, champignons, paprika, uien & olijven 

PIZZE 

Calzone      € 11,50 
Dubbelgeslagen pizza met kaas, ei, ham, salame,  
champignons, paprika en Bolognesesaus 

Pescatora       € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, tonijn & uien 

Della casa       € 11,50 
Tomaten, kaas, champignons, shoarma, tonijn & asperges 

Italia       € 11,50 
Tomaten, kaas, champignons, paprika, ham, uien,  
salame, artisjokken & ei 

Quattro formaggi     € 11,00 
Tomaten & vier soorten kaas 

Quattro stagioni     € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, salame, uien, ham,  
artisjokken & paprika 

Santa Lucia      € 12,00 
Tomaten, kaas, tonijn, spek,  uien & champignons 

Mare e monte      € 12,00 
Tomaten, kaas, tonijn, champignons,  ham, uien,  
garnalen & paprika 

San Daniele      € 14,00 
Tomaten, kaas, San Daniele ham, & rucola 

Wijzigingen in de samenstelling van de  
pizza’s worden in rekening gebracht! 

Het delen van een hoofdgerecht is niet        
mogelijk 

Het consumeren van uitsluitend kraanwater is 
niet mogelijk 

Apart afrekenen van groepen kan uitsluitend 
in overleg 

 

Extra per toevoeging: 

Ananas, ui, champignons, paprika, asperges, spek,  
olijven, ei, ham, (pikante) salami, ansjovis, gehaktsaus € 1,00 

Tonijn, garnalen, mosselen, artisjokken, shoarma,  
kaas, gorgonzola, mozzarella, rucola    € 2,00 

Parmaham       € 4,00 

Prijswijzigingen voorbehouden 

 ANTIPASTI FREDDI 
(koude voorgerechten) 

Stokbrood met kruidenboter                                       € 4,00 

Olive         € 4,25 

Carpaccio di manzo con grana & rucola   € 12,00 
Dun gesneden ossenhaas met basilicumpesto, Parmezaanse kaas, geroos-
terde pijnboompitten & rucola 

Prosciutto di San Daniele & melone   € 11,50 
Duo van meloen & de beroemde San Daniele ham 

Tris Italia        € 13,50 
Combinatie van prosciutto & melone, caprese en vitello tonnato 

Caprese       € 10,00 
Salade van mozzarella & tomaten met een basilicum-pestodressing 

Antipasto misto (min. 2 pers / prijs p.p.)  € 16,00 
Combinatie van verschillende koude voorgerechten  

Vitello tonnato      € 12,50 
Rosé gegaarde kalfsfricandeau, dun gesneden met een verfijnde  
tonijndressing, kappertjes & olijven  

Tagliere misto       €  13,00 
Plank met ambachtelijke Italiaanse vleeswaren, kaas en olijven  

Carciofini primavera     €  9,00 
Salade met artisjokharten, basilicumpesto & een balsamico-dressing uit 
Modena 

Insalata gorgonzola     €  9,50 
Gemengde salade met gorgonzola, walnoten & een balsamico-dressing 

Insalata al tonno      €  9,50 
Gemengde salade met tonijn & een balsamico-dressing 

ANTIPASTI CALDI 
(warme voorgerechten) 

Lumache alla paesana     € 10,00               
Half dozijn in witte wijn en knoflookboter gegratineerde slakken 

Calamari fritti      € 11,00 
Gefrituurde inktvisringen geserveerd met knoflooksaus 

Funghi trifolati      € 9,00 
In boter gebakken champignons met knoflook, afgeblust met witte wijn 

Scampi della casa      € 14,00 
Middelgrote garnalen met paprika, ui, knoflook, afgeblust met whisky 

Ravioli burro e salvia     € 11,50 
Wisselend gevulde deegkussentjes met een boter-saliesaus 

Crema di pomodoro     €6,00            
Romige tomaten-crème soep  

 

CARNE 
(vleesgerechten van de grill) 

Bistecca di manzo alla griglia (300 gr.) € 22,50 
Gegrilde entrecote (300 gr.) 

Bistecca di manzo alla griglia (500 gr.) € 29,50 
Gegrilde entrecote (500 gr.) 

Bocconcini                € 22,50 
Ossenhaaspuntjes in champignonroomsaus 

Filettini ai funghi misti               € 22,50 
Ossenhaasmedaillons met in knoflook gebakken  
paddenstoelen 

Filetto di manzo alla griglia    € 24,50 
Gegrilde ossenhaas 

Tagliata di manzo con grana & rucola             € 23,50 
Getrancheerde entrecote op een bedje van rucola met  
Parmezaanse kaas, pijnboompitten & balsamicocrème 

Filetto al pepe verde               € 26,00 
Ossenhaas met groene pepersaus 

Bistecca pepe crema    € 24,50    
Entrecote met groene pepersaus en champignons 

Filetto capriccio               € 26,00 
Ossenhaas met gorgonzolasaus en oesterzwammen 

Fiorentina alla griglia    € 26,50 
Gegrilde T-Bone steak van 500 gram 

Filettini alla Pizzaiola    € 22,50 
Ossenhaaspunten in een tomatensaus met knoflook, olijven, 
kappertjes, afgeblust met witte wijn en gereserveerd met     
spaghetti 

PESCE 
(visgerechten) 

Salmone al forno            € 19,50 
In de oven gegaarde zalm met een basilicum-pestodressing 

Scampi della casa            € 22,50 
8 gepelde middelgrote garnalen met paprika, uien & knoflook, 
afgeblust met whisky 

Scampi sassi             € 24,50 
Gebakken grote garnalen afgeblust met witte wijn in een 
knoflookroomsaus 

Sogliolette fritte            € 22,50          
3 in boter gebakken sliptongetjes 

Prijswijzigingen voorbehouden 

Bij alle vlees– en visgerechten serveren wij een ge-
mengde salade en friet. 
Spaghetti aglio e olio                  € 3,50        
Warme groenten        € 3,50 

 

PIZZE 

Margherita      €  8,50 
Tomaten & kaas 

Funghi      €  9,50 
Tomaten, kaas & champignons 

Pancetta       €  9,50 
Tomaten, kaas & spek 

Salame      €  9,50 
Tomaten, kaas & salame 

Borromea      €  9,50 
Tomaten, kaas & ham 

Napolitana      €  9,50 
Tomaten, kaas & ansjovis 

Pirata        €  9,50 
Tomaten, kaas & gehaktsaus 

Primavera      €  9,50 
Tomaten, kaas & artisjokken 

Siciliana      € 10,00 
Tomaten, kaas, olijven, ansjovis, knoflook & kappertjes 

Tonno      € 10,00 
Tomaten, kaas & tonijn 

Capricciosa      € 10,00 
Tomaten, kaas, champignons & ham 

Gorgonzola      € 10,00 
Tomaten & gorgonzola 

Tarantina      € 10,00 
Tomaten, kaas, ham & salame 

Tropicale       € 10,00 
Tomaten, kaas, ananas & ham 

Campagnola      € 11,00 
Tomaten, kaas, paprika, champignons, ham & uien 

Diavola      € 11,00                
Tomaten, kaas, pikante salami en spek 

Con carne      € 11,00 
Tomaten, kaas & shoarmavlees 

Tiffani       € 11,00 
Tomaten, kaas, tonijn, garnalen & uien 

Vegetariana      € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, uien,  paprika & artisjokken 

Veneziana       € 11,00 
Tomaten, ansjovis, garnalen,  mosselen & tonijn 

Vulcano (pikant)     € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, paprika, uien & olijven 

PIZZE 

Calzone      € 11,50 
Dubbelgeslagen pizza met kaas, ei, ham, salame,  
champignons, paprika en Bolognesesaus 

Pescatora       € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, tonijn & uien 

Della casa       € 11,50 
Tomaten, kaas, champignons, shoarma, tonijn & asperges 

Italia       € 12,00 
Tomaten, kaas, champignons, paprika, ham, uien,  
salame, artisjokken & ei 

Quattro formaggi     € 11,00 
Tomaten & vier soorten kaas 

Quattro stagioni     € 11,50 
Tomaten, kaas, champignons, salame, uien, ham,  
artisjokken & paprika 

Santa Lucia      € 12,00 
Tomaten, kaas, tonijn, spek,  uien & champignons 

Mare e monte      € 12,00 
Tomaten, kaas, tonijn, champignons,  ham, uien,  
garnalen & paprika 

San Daniele      € 14,00 
Tomaten, kaas, San Daniele ham & rucola 

Wijzigingen in de samenstelling van de  
pizza’s worden in rekening gebracht! 

Het delen van een hoofdgerecht is niet        
mogelijk 

Het consumeren van uitsluitend kraanwater is 
niet mogelijk 

Apart afrekenen van groepen kan uitsluitend 
in overleg 

 

Extra per toevoeging: 

Ananas, ui, champignons, paprika, asperges, spek,  
olijven, ei, ham, (pikante) salami, ansjovis, gehaktsaus € 1,50 

Tonijn, garnalen, mosselen, artisjokken, shoarma,  
kaas, gorgonzola, mozzarella, rucola    € 2,00 

Parmaham       € 4,00 

Prijswijzigingen voorbehouden 

 ANTIPASTI FREDDI 
(koude voorgerechten) 

Stokbrood met kruidenboter                                       € 4,00 

Olive         € 4,25 

Carpaccio di manzo con grana & rucola   € 12,00 
Dun gesneden ossenhaas met basilicumpesto, Parmezaanse kaas, geroos-
terde pijnboompitten & rucola 

Prosciutto di San Daniele & melone   € 11,50 
Duo van meloen & de beroemde San Daniele ham 

Tris Italia        € 13,50 
Combinatie van prosciutto & melone, caprese en vitello tonnato 

Caprese       € 10,00 
Salade van mozzarella & tomaten met een basilicum-pestodressing 

Antipasto misto (min. 2 pers / prijs p.p.)  € 16,00 
Combinatie van verschillende koude voorgerechten  

Vitello tonnato      € 12,50 
Rosé gegaarde kalfsfricandeau, dun gesneden met een verfijnde  
tonijndressing, kappertjes & olijven  

Tagliere misto       €  13,00 
Plank met ambachtelijke Italiaanse vleeswaren, kaas en olijven  

Carciofini primavera     €  9,00 
Salade met artisjokharten, basilicumpesto & een balsamico-dressing uit 
Modena 

Insalata gorgonzola     €  9,50 
Gemengde salade met gorgonzola, walnoten & een balsamico-dressing 

Insalata al tonno      €  9,50 
Gemengde salade met tonijn & een balsamico-dressing 

ANTIPASTI CALDI 
(warme voorgerechten) 

Lumache alla paesana     € 10,00               
Half dozijn in witte wijn en knoflookboter gegratineerde slakken 

Calamari fritti      € 11,00 
Gefrituurde inktvisringen geserveerd met knoflooksaus 

Funghi trifolati      € 9,00 
In boter gebakken champignons met knoflook, afgeblust met witte wijn 

Scampi della casa      € 14,00 
Middelgrote garnalen met paprika, ui, knoflook, afgeblust met whisky 

Ravioli burro e salvia     € 11,50 
Wisselend gevulde deegkussentjes met een boter-saliesaus 

Crema di pomodoro     €6,00            
Romige tomaten-crème soep  

 

CARNE 
(vleesgerechten van de grill) 

Bistecca di manzo alla griglia (300 gr.) € 22,50 
Gegrilde entrecote (300 gr.) 

Bistecca di manzo alla griglia (500 gr.) € 29,50 
Gegrilde entrecote (500 gr.) 

Bocconcini                € 22,50 
Ossenhaaspuntjes in champignonroomsaus 

Filettini ai funghi misti               € 22,50 
Ossenhaasmedaillons met in knoflook gebakken  
paddenstoelen 

Filetto di manzo alla griglia    € 24,50 
Gegrilde ossenhaas 

Tagliata di manzo con grana & rucola             € 23,50 
Getrancheerde entrecote op een bedje van rucola met  
Parmezaanse kaas, pijnboompitten & balsamicocrème 

Filetto al pepe verde               € 26,00 
Ossenhaas met groene pepersaus 

Bistecca pepe crema    € 24,50    
Entrecote met groene pepersaus en champignons 

Filetto capriccio               € 26,00 
Ossenhaas met gorgonzolasaus en oesterzwammen 

Fiorentina alla griglia    € 26,50 
Gegrilde T-Bone steak van 500 gram 

Filettini alla Pizzaiola    € 22,50 
Ossenhaaspunten in een tomatensaus met knoflook, olijven, 
kappertjes, afgeblust met witte wijn en gereserveerd met     
spaghetti 

PESCE 
(visgerechten) 

Salmone al forno            € 19,50 
In de oven gegaarde zalm met een basilicum-pestodressing 

Scampi della casa            € 22,50 
8 gepelde middelgrote garnalen met paprika, uien & knoflook, 
afgeblust met whisky 

Scampi sassi             € 24,50 
Gebakken grote garnalen afgeblust met witte wijn in een 
knoflookroomsaus 

Sogliolette fritte            € 22,50          
3 in boter gebakken sliptongetjes 

Prijswijzigingen voorbehouden 

Bij alle vlees– en visgerechten serveren wij een ge-
mengde salade en friet. 
Spaghetti aglio e olio                  € 3,50        
Warme groenten        € 3,50 

 

PIZZE 

Margherita      €  8,50 
Tomaten & kaas 

Funghi      €  9,50 
Tomaten, kaas & champignons 

Pancetta       €  9,50 
Tomaten, kaas & spek 

Salame      €  9,50 
Tomaten, kaas & salame 

Borromea      €  9,50 
Tomaten, kaas & ham 

Napolitana      €  9,50 
Tomaten, kaas & ansjovis 

Pirata        €  9,50 
Tomaten, kaas & gehaktsaus 

Primavera      €  9,50 
Tomaten, kaas & artisjokken 

Siciliana      € 10,00 
Tomaten, kaas, olijven, ansjovis, knoflook & kappertjes 

Tonno      € 10,00 
Tomaten, kaas & tonijn 

Capricciosa      € 10,00 
Tomaten, kaas, champignons & ham 

Gorgonzola      € 10,00 
Tomaten & gorgonzola 

Tarantina      € 10,00 
Tomaten, kaas, ham & salame 

Tropicale       € 10,00 
Tomaten, kaas, ananas & ham 

Campagnola      € 11,00 
Tomaten, kaas, paprika, champignons, ham & uien 

Diavola      € 11,00                
Tomaten, kaas, pikante salami en spek 

Con carne      € 11,00 
Tomaten, kaas & shoarmavlees 

Tiffani       € 11,00 
Tomaten, kaas, tonijn, garnalen & uien 

Vegetariana      € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, uien,  paprika & artisjokken 

Veneziana       € 11,00 
Tomaten, ansjovis, garnalen,  mosselen & tonijn 

Vulcano (pikant)     € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, paprika, uien & olijven 

PIZZE 

Calzone      € 11,50 
Dubbelgeslagen pizza met kaas, ei, ham, salame,  
champignons, paprika en Bolognesesaus 

Pescatora       € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, tonijn & uien 

Della casa       € 11,50 
Tomaten, kaas, champignons, shoarma, tonijn & asperges 

Italia       € 12,00 
Tomaten, kaas, champignons, paprika, ham, uien,  
salame, artisjokken & ei 

Quattro formaggi     € 11,00 
Tomaten & vier soorten kaas 

Quattro stagioni     € 11,50 
Tomaten, kaas, champignons, salame, uien, ham,  
artisjokken & paprika 

Santa Lucia      € 12,00 
Tomaten, kaas, tonijn, spek,  uien & champignons 

Mare e monte      € 12,00 
Tomaten, kaas, tonijn, champignons,  ham, uien,  
garnalen & paprika 

San Daniele      € 14,00 
Tomaten, kaas, San Daniele ham & rucola 

Wijzigingen in de samenstelling van de  
pizza’s worden in rekening gebracht! 

Het delen van een hoofdgerecht is niet        
mogelijk 

Het consumeren van uitsluitend kraanwater is 
niet mogelijk 

Apart afrekenen van groepen kan uitsluitend 
in overleg 

 

Extra per toevoeging: 

Ananas, ui, champignons, paprika, asperges, spek,  
olijven, ei, ham, (pikante) salami, ansjovis, gehaktsaus € 1,50 

Tonijn, garnalen, mosselen, artisjokken, shoarma,  
kaas, gorgonzola, mozzarella, rucola    € 2,00 

Parmaham       € 4,00 

Prijswijzigingen voorbehouden 

 ANTIPASTI FREDDI 
(koude voorgerechten) 

Stokbrood met kruidenboter                                       € 4,00 

Olive         € 4,25 

Carpaccio di manzo con grana & rucola   € 12,00 
Dun gesneden ossenhaas met basilicumpesto, Parmezaanse kaas, geroos-
terde pijnboompitten & rucola 

Prosciutto di San Daniele & melone   € 11,50 
Duo van meloen & de beroemde San Daniele ham 

Tris Italia        € 13,50 
Combinatie van prosciutto & melone, caprese en vitello tonnato 

Caprese       € 10,00 
Salade van mozzarella & tomaten met een basilicum-pestodressing 

Antipasto misto (min. 2 pers / prijs p.p.)  € 16,00 
Combinatie van verschillende koude voorgerechten  

Vitello tonnato      € 12,50 
Rosé gegaarde kalfsfricandeau, dun gesneden met een verfijnde  
tonijndressing, kappertjes & olijven  

Tagliere misto       €  13,00 
Plank met ambachtelijke Italiaanse vleeswaren, kaas en olijven  

Carciofini primavera     €  9,00 
Salade met artisjokharten, basilicumpesto & een balsamico-dressing uit 
Modena 

Insalata gorgonzola     €  9,50 
Gemengde salade met gorgonzola, walnoten & een balsamico-dressing 

Insalata al tonno      €  9,50 
Gemengde salade met tonijn & een balsamico-dressing 

ANTIPASTI CALDI 
(warme voorgerechten) 

Lumache alla paesana     € 10,00               
Half dozijn in witte wijn en knoflookboter gegratineerde slakken 

Calamari fritti      € 11,00 
Gefrituurde inktvisringen geserveerd met knoflooksaus 

Funghi trifolati      € 9,00 
In boter gebakken champignons met knoflook, afgeblust met witte wijn 

Scampi della casa      € 14,00 
Middelgrote garnalen met paprika, ui, knoflook, afgeblust met whisky 

Ravioli burro e salvia     € 11,50 
Wisselend gevulde deegkussentjes met een boter-saliesaus 

Crema di pomodoro     €6,00            
Romige tomaten-crème soep  

 

CARNE 
(vleesgerechten van de grill) 

Bistecca di manzo alla griglia (300 gr.) € 22,50 
Gegrilde entrecote (300 gr.) 

Bistecca di manzo alla griglia (500 gr.) € 29,50 
Gegrilde entrecote (500 gr.) 

Bocconcini                € 22,50 
Ossenhaaspuntjes in champignonroomsaus 

Filettini ai funghi misti               € 22,50 
Ossenhaasmedaillons met in knoflook gebakken  
paddenstoelen 

Filetto di manzo alla griglia    € 24,50 
Gegrilde ossenhaas 

Tagliata di manzo con grana & rucola             € 23,50 
Getrancheerde entrecote op een bedje van rucola met  
Parmezaanse kaas, pijnboompitten & balsamicocrème 

Filetto al pepe verde               € 26,00 
Ossenhaas met groene pepersaus 

Bistecca pepe crema    € 24,50    
Entrecote met groene pepersaus en champignons 

Filetto capriccio               € 26,00 
Ossenhaas met gorgonzolasaus en oesterzwammen 

Fiorentina alla griglia    € 26,50 
Gegrilde T-Bone steak van 500 gram 

Filettini alla Pizzaiola    € 22,50 
Ossenhaaspunten in een tomatensaus met knoflook, olijven, 
kappertjes, afgeblust met witte wijn en gereserveerd met     
spaghetti 

PESCE 
(visgerechten) 

Salmone al forno            € 19,50 
In de oven gegaarde zalm met een basilicum-pestodressing 

Scampi della casa            € 22,50 
8 gepelde middelgrote garnalen met paprika, uien & knoflook, 
afgeblust met whisky 

Scampi sassi             € 24,50 
Gebakken grote garnalen afgeblust met witte wijn in een 
knoflookroomsaus 

Sogliolette fritte            € 22,50          
3 in boter gebakken sliptongetjes 

Prijswijzigingen voorbehouden 

Bij alle vlees– en visgerechten serveren wij een ge-
mengde salade en friet. 
Spaghetti aglio e olio                  € 3,50        
Warme groenten        € 3,50 

 

PIZZE 

Margherita      €  8,50 
Tomaten & kaas 

Funghi      €  9,50 
Tomaten, kaas & champignons 

Pancetta       €  9,50 
Tomaten, kaas & spek 

Salame      €  9,50 
Tomaten, kaas & salame 

Borromea      €  9,50 
Tomaten, kaas & ham 

Napolitana      €  9,50 
Tomaten, kaas & ansjovis 

Pirata        €  9,50 
Tomaten, kaas & gehaktsaus 

Primavera      €  9,50 
Tomaten, kaas & artisjokken 

Siciliana      € 10,00 
Tomaten, kaas, olijven, ansjovis, knoflook & kappertjes 

Tonno      € 10,00 
Tomaten, kaas & tonijn 

Capricciosa      € 10,00 
Tomaten, kaas, champignons & ham 

Gorgonzola      € 10,00 
Tomaten & gorgonzola 

Tarantina      € 10,00 
Tomaten, kaas, ham & salame 

Tropicale       € 10,00 
Tomaten, kaas, ananas & ham 

Campagnola      € 11,00 
Tomaten, kaas, paprika, champignons, ham & uien 

Diavola      € 11,00                
Tomaten, kaas, pikante salami en spek 

Con carne      € 11,00 
Tomaten, kaas & shoarmavlees 

Tiffani       € 11,00 
Tomaten, kaas, tonijn, garnalen & uien 

Vegetariana      € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, uien,  paprika & artisjokken 

Veneziana       € 11,00 
Tomaten, ansjovis, garnalen,  mosselen & tonijn 

Vulcano (pikant)     € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, paprika, uien & olijven 

PIZZE 

Calzone      € 11,50 
Dubbelgeslagen pizza met kaas, ei, ham, salame,  
champignons, paprika en Bolognesesaus 

Pescatora       € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, tonijn & uien 

Della casa       € 11,50 
Tomaten, kaas, champignons, shoarma, tonijn & asperges 

Italia       € 12,00 
Tomaten, kaas, champignons, paprika, ham, uien,  
salame, artisjokken & ei 

Quattro formaggi     € 11,00 
Tomaten & vier soorten kaas 

Quattro stagioni     € 11,50 
Tomaten, kaas, champignons, salame, uien, ham,  
artisjokken & paprika 

Santa Lucia      € 12,00 
Tomaten, kaas, tonijn, spek,  uien & champignons 

Mare e monte      € 12,00 
Tomaten, kaas, tonijn, champignons,  ham, uien,  
garnalen & paprika 

San Daniele      € 14,00 
Tomaten, kaas, San Daniele ham & rucola 

Wijzigingen in de samenstelling van de  
pizza’s worden in rekening gebracht! 

Het delen van een hoofdgerecht is niet        
mogelijk 

Het consumeren van uitsluitend kraanwater is 
niet mogelijk 

Apart afrekenen van groepen kan uitsluitend 
in overleg 

 

Extra per toevoeging: 

Ananas, ui, champignons, paprika, asperges, spek,  
olijven, ei, ham, (pikante) salami, ansjovis, gehaktsaus € 1,50 

Tonijn, garnalen, mosselen, artisjokken, shoarma,  
kaas, gorgonzola, mozzarella, rucola    € 2,00 

Parmaham       € 4,00 

Prijswijzigingen voorbehouden 

 ANTIPASTI FREDDI 
(koude voorgerechten) 

Stokbrood met kruidenboter                                       € 4,00 

Olive         € 4,25 

Carpaccio di manzo con grana & rucola   € 12,00 
Dun gesneden ossenhaas met basilicumpesto, Parmezaanse kaas, geroos-
terde pijnboompitten & rucola 

Prosciutto di San Daniele & melone   € 11,50 
Duo van meloen & de beroemde San Daniele ham 

Tris Italia        € 13,50 
Combinatie van prosciutto & melone, caprese en vitello tonnato 

Caprese       € 10,00 
Salade van mozzarella & tomaten met een basilicum-pestodressing 

Antipasto misto (min. 2 pers / prijs p.p.)  € 16,00 
Combinatie van verschillende koude voorgerechten  

Vitello tonnato      € 12,50 
Rosé gegaarde kalfsfricandeau, dun gesneden met een verfijnde  
tonijndressing, kappertjes & olijven  

Tagliere misto       €  13,00 
Plank met ambachtelijke Italiaanse vleeswaren, kaas en olijven  

Carciofini primavera     €  9,00 
Salade met artisjokharten, basilicumpesto & een balsamico-dressing uit 
Modena 

Insalata gorgonzola     €  9,50 
Gemengde salade met gorgonzola, walnoten & een balsamico-dressing 

Insalata al tonno      €  9,50 
Gemengde salade met tonijn & een balsamico-dressing 

ANTIPASTI CALDI 
(warme voorgerechten) 

Lumache alla paesana     € 10,00               
Half dozijn in witte wijn en knoflookboter gegratineerde slakken 

Calamari fritti      € 11,00 
Gefrituurde inktvisringen geserveerd met knoflooksaus 

Funghi trifolati      € 9,00 
In boter gebakken champignons met knoflook, afgeblust met witte wijn 

Scampi della casa      € 14,00 
Middelgrote garnalen met paprika, ui, knoflook, afgeblust met whisky 

Ravioli burro e salvia     € 11,50 
Wisselend gevulde deegkussentjes met een boter-saliesaus 

Crema di pomodoro     €6,00            
Romige tomaten-crème soep  

 

CARNE 
(vleesgerechten van de grill) 

Bistecca di manzo alla griglia (300 gr.) € 22,50 
Gegrilde entrecote (300 gr.) 

Bistecca di manzo alla griglia (500 gr.) € 29,50 
Gegrilde entrecote (500 gr.) 

Bocconcini                € 22,50 
Ossenhaaspuntjes in champignonroomsaus 

Filettini ai funghi misti               € 22,50 
Ossenhaasmedaillons met in knoflook gebakken  
paddenstoelen 

Filetto di manzo alla griglia    € 24,50 
Gegrilde ossenhaas 

Tagliata di manzo con grana & rucola             € 23,50 
Getrancheerde entrecote op een bedje van rucola met  
Parmezaanse kaas, pijnboompitten & balsamicocrème 

Filetto al pepe verde               € 26,00 
Ossenhaas met groene pepersaus 

Bistecca pepe crema    € 24,50    
Entrecote met groene pepersaus en champignons 

Filetto capriccio               € 26,00 
Ossenhaas met gorgonzolasaus en oesterzwammen 

Fiorentina alla griglia    € 26,50 
Gegrilde T-Bone steak van 500 gram 

Filettini alla Pizzaiola    € 22,50 
Ossenhaaspunten in een tomatensaus met knoflook, olijven, 
kappertjes, afgeblust met witte wijn en gereserveerd met     
spaghetti 

PESCE 
(visgerechten) 

Salmone al forno            € 19,50 
In de oven gegaarde zalm met een basilicum-pestodressing 

Scampi della casa            € 22,50 
8 gepelde middelgrote garnalen met paprika, uien & knoflook, 
afgeblust met whisky 

Scampi sassi             € 24,50 
Gebakken grote garnalen afgeblust met witte wijn in een 
knoflookroomsaus 

Sogliolette fritte            € 22,50          
3 in boter gebakken sliptongetjes 

Prijswijzigingen voorbehouden 

Bij alle vlees– en visgerechten serveren wij een ge-
mengde salade en friet. 
Spaghetti aglio e olio                  € 3,50        
Warme groenten        € 3,50 

 

PIZZE 

Margherita      €  8,50 
Tomaten & kaas 

Funghi      €  9,50 
Tomaten, kaas & champignons 

Pancetta       €  9,50 
Tomaten, kaas & spek 

Salame      €  9,50 
Tomaten, kaas & salame 

Borromea      €  9,50 
Tomaten, kaas & ham 

Napolitana      €  9,50 
Tomaten, kaas & ansjovis 

Pirata        €  9,50 
Tomaten, kaas & gehaktsaus 

Primavera      €  9,50 
Tomaten, kaas & artisjokken 

Siciliana      € 10,00 
Tomaten, kaas, olijven, ansjovis, knoflook & kappertjes 

Tonno      € 10,00 
Tomaten, kaas & tonijn 

Capricciosa      € 10,00 
Tomaten, kaas, champignons & ham 

Gorgonzola      € 10,00 
Tomaten & gorgonzola 

Tarantina      € 10,00 
Tomaten, kaas, ham & salame 

Tropicale       € 10,00 
Tomaten, kaas, ananas & ham 

Campagnola      € 11,00 
Tomaten, kaas, paprika, champignons, ham & uien 

Diavola      € 11,00                
Tomaten, kaas, pikante salami en spek 

Con carne      € 11,00 
Tomaten, kaas & shoarmavlees 

Tiffani       € 11,00 
Tomaten, kaas, tonijn, garnalen & uien 

Vegetariana      € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, uien,  paprika & artisjokken 

Veneziana       € 11,00 
Tomaten, ansjovis, garnalen,  mosselen & tonijn 

Vulcano (pikant)     € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, paprika, uien & olijven 

PIZZE 

Calzone      € 11,50 
Dubbelgeslagen pizza met kaas, ei, ham, salame,  
champignons, paprika en Bolognesesaus 

Pescatora       € 11,00 
Tomaten, kaas, champignons, tonijn & uien 

Della casa       € 11,50 
Tomaten, kaas, champignons, shoarma, tonijn & asperges 

Italia       € 12,00 
Tomaten, kaas, champignons, paprika, ham, uien,  
salame, artisjokken & ei 

Quattro formaggi     € 11,00 
Tomaten & vier soorten kaas 

Quattro stagioni     € 11,50 
Tomaten, kaas, champignons, salame, uien, ham,  
artisjokken & paprika 

Santa Lucia      € 12,00 
Tomaten, kaas, tonijn, spek,  uien & champignons 

Mare e monte      € 12,00 
Tomaten, kaas, tonijn, champignons,  ham, uien,  
garnalen & paprika 

San Daniele      € 14,00 
Tomaten, kaas, San Daniele ham & rucola 

Wijzigingen in de samenstelling van de  
pizza’s worden in rekening gebracht! 

Het delen van een hoofdgerecht is niet        
mogelijk 

Het consumeren van uitsluitend kraanwater is 
niet mogelijk 

Apart afrekenen van groepen kan uitsluitend 
in overleg 

 

Extra per toevoeging: 

Ananas, ui, champignons, paprika, asperges, spek,  
olijven, ei, ham, (pikante) salami, ansjovis, gehaktsaus € 1,50 

Tonijn, garnalen, mosselen, artisjokken, shoarma,  
kaas, gorgonzola, mozzarella, rucola    € 2,00 

Parmaham       € 4,00 

Prijswijzigingen voorbehouden 


