
ANTIPASTO	  -‐-‐-‐	  VOORGERECHTEN	  

Sapore	  Italiano 

 

FOCCACIA	  €	  4,50 

pizzabrood	  met	  knoflook,	  rozemarijn,	  uien,	  verse	  tomaten	  en	  
huisgemaakte	  tapenade 

FUNGHI	  TRIFOLATI	  €	  5,50 

gebakken	  champignons	  met	  vers	  knoflook,	  afgeblust	  met	  witte	  
wijn 

COZZE	  ALLA	  MARINARA	  €	  6,00 

gebakken	  mosselen	  met	  kreeftensaus 

TORTTA	  DI	  MELANZANE	  €	  6,00 

aubergine	  met	  rundergehakt,	  tomaten	  en	  mozzarella	  uit	  de	  oven 

GAMBERONI	  CON	  POMODORO	  €	  9,00 

twee	  grote	  garnalen	  met	  pepers	  en	  tomaten 

CARPACCIO	  €	  9,	  00 

rundcarpaccio	  met	  rucola,	  pesto,	  Parmezaanse	  kaas	  en	  Balsamico	  
dressing 

VITELLO	  TONNATO	  €	  9,00 

carpaccio	  van	  kalfsvlees	  met	  huisgemaakt	  tonijnsaus 

ANTIPASTO	  MISTO	  €	  11,00 

verschillende	  koude	  Antipasti	  en	  kaas	  voor	  twee	  personen 



OLIVE	  CON	  RUCOLA	  €	  4,00 

gemarineerde	  olijven	  met	  rucola,	  pijnboompitten	  en	  
zongedroogde	  tomaten 

ZUPPE	  –	  SOEP	  CREMA	  DI	  POMODORO	  tomatensoep	  met	  een	  
scheutje	  room	  en	  pesto	  €	  5,00 

STRACIATTELLE	  CON	  TORTELLINI	  bouillon,	  geklust	  ei,	  pasta	  en	  
kaas	  €	  5,00	  ZUPPE	  DI	  PESCE	  rijk	  gevulde	  heldere	  vissoep	  €	  6,00 

 
INSALATA	  FORMAGGIO	  €	  5,00 

INSALATA	  –	  SALADE 

gemengde	  salade	  met	  schapenkaas 

INSALATA	  CAPRESE	  €	  6,00 

salade	  met	  mozzarella,	  tomaten	  en	  pesto 

INSALATA	  TONNO	  €	  6,50 

salade	  met	  tonijn,	  pijnboompitten,	  tomaten	  en	  kappertjes. 

INSALATA	  RUCOLA	  CON	  GORGONZOLA	  €	  7,00 

salade	  met	  gorgonzola,	  walnoten	  en	  Balsamico-‐-‐-‐honing	  dressing 

INSALATA	  CARCIOFINI	  €	  6,50 

salade	  met	  artisjokken,	  ansjovis,	  kappertjes	  en	  olijven 

BAMBINO	  MENU	  –	  KINDERMENU	  MET	  KINDERIJSJE	  €	  7,50 

Kleine	  spaghetti	  bolognese	  met	  Parmezaanse	  kaas	  Of	  Kipnuggets	  
met	  frietjes,	  appelmoes	  en	  mayonaise 



PASTA	  AL	  FORNO	  -‐-‐-‐	  PASTA	  UIT	  DE	  OVEN	  LASAGNE	  ALL	  
FORNO	  €	  9,50 

Lasagne	  met	  rundergehakt	  en	  mozzarella 

LASAGNE	  VEGETARIANA	  €	  9,50 

Lasagne	  met	  verse	  groenten	  en	  mozzarella 

LASAGNE	  SALMONE	  €	  11,50 

Lasagne	  met	  verse	  zalmfilet	  en	  mozzarella 

MISTO	  DELLA	  CHEF	  €	  9,50 

Lasagne,	  tortellini	  en	  cannelloni	  bedekt	  met	  mozzarella	  uit	  de	  
oven 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARNE – PESCE VLEES- EN VISGERECHTEN 

 
Sapore Italiano 

 
SECONDI PIATTI - HOOFDGERECHTEN 

SCALLOPINA DI MELANZANE €.17,50   

kalfsvlees bedekt met aubergine, tomaten en mozzarella uit de oven 

SCALLOPINA involtini € 17,50 

 kalfsvlees gevuld met gorgonzola, spinazie, pinnboompitten en parmaham 

FILLETO MAILA CON VERDURE € 17,50 

 varkenshaas op een bedje van verse champignons, paprika en uien 

FILLETO CON BALSAMICO € 20,95 

 ossenhaas op een bedje van verse groenten , besprenkeld met Balsamico-
honing dressing 

FILLETO CON PORCINO € 20,95 

 ossenhaas van de grill met bospaddenstoel en truffelsaus 

FILLETO CON GORGONZOLA E ASPERGI € 20,95 

 ossenhaas van de grill met gorgonzolasaus, Parmaham en asperges 

POLLO ALLA SICILIANA € 16,00   

kipfilet met spinazie, mozzarella en roomsaus 

MISTO CON CARNE € 18,95   

ossenhaas, varkenshaas, kipfilet, gehakt en Spare ribs van de grill 
geserveerd met heerlijke pepersaus 

SALMONE CON PESTO € 17,50   



Zalmfilet met basilicumsaus, geserveerd met naar keuze gebakken 
aardappels of spaghetti 

MAZZURE CON RISOTTO € 18,00 

 kabeljouw van de grill op een bedje van risotto met verse groenten 

GAMBERONI ALL AGLIO E PEPERONCINI € 19,95   

Grote garnalen gebakken met knoflook en pepers, geserveerd met 
spaghetti Aglio Olio en Parmezaanse kaas 

 

Sapore Italiano PASTA’S 

SPAGHETTI SICILIANA € 10,00   

spaghetti met verse groenten en tomaten saus 

SPAGHETTI CON PESTO E PROSCUITTO € 12,00 

 Pasta met pesto , pijnboompitten, zongedroogde tomaten, op een bedje 
van Parmaham en rucola 

TORTELLINI CON FUNGHI € 11,00 

 Deegkussentjes met spek, champignons en doperwten in roomsaus 

TORTELLINI CON PORCINI € 12,00 

Tortellini met bospaddenstoelen en truffelsaus 

TAGLIATELLA CON GORGONZOLA FUNGHI € 10,00 

 Groene lintpasta met champignons en gesmolten gorgonzola in 
tomatensaus 

TAGLIATELLA SALMONE € 13,00 

 groene lintpasta met verse zalm en romige tomatensaus 

TAGLIATELLA CON GAMBARETTI € 13,00   

Zwarte lintpasta met garnalen, verse tomaten, doperwten, pepers, paprika 
en knoflook 



PASTA TRADIZIONALE SPAGHETTI BOLOGNESE met vleessaus € 9,50 

SPAGHETTI CARBONARA  

met spek, ei en roomsaus € 9.50   

SPAGHETTI FORMAGGIO  

met verschillende soorten kaas, room en zwarte peper € 9,50  

 

Alle pasta’s zijn geserveerd met Parmezaanse kaas 

	  

	  


