
voorgerecht
keuze uit 3 voorgerechten

Funghi trifolati
gebakken champignons met Italiaanse
kruiden en witte wijn

Carpaccio 
Op Italiaanse wijze bereid

Gamberetti Rossetti
gebakken gamaba’s 

hoofdgerecht
keuze uit 5 hoofdgerechten

Filetto di pollo ala grillia
gegrilde kipfilet met 
champignonssaus

Salmone al forno 
gebakken zalmfilet uit de oven

Cotoletta d’agnello
lamskoteletten van de gril met 
knoflook en rozemarijn

Scaloppina alla gorgonzola 
dungesneden plakjes kalfshaas 

in gorgonzolasaus

Arrosto misto 
gemengd vlees van de gril

Deze gerechten worden geserveerd
met gebakken aardappels uit de oven
 en verse groenten

nagerecht
keuze uit 2 nagerechten

Coppa amarena
vier bolletjes ijs, anarenakersen 
en slagroom

Tiramisú

voorgerecht 
keuze uit 3 voorgerechten

Pane e burro
brood met knoflookboter

Ministrone
Italiaanse groentesoep

Crema di pomodoro
Italiaanse tomatensoep

hoofdgerecht
keuze uit 8 hoofdgerechten

Spaghetti bolognese 
met huisgemaakte bolognesesaus 

Spaghetti alla carbonara 
met uitgebakken spek, ei en roomsaus

Penne alla Maria
broccoli, champignons, mozzarella, 
tomaten roomsaus en parmezaanse 

kaas

Pizza Salami
tomaten, kaas en salami 

Pizza Funghi
tomaten, kaas en champignons

Pizza Tonno e cippola
tomaten, kaas, ui en tonijn

Pizza Hawai
tomaten, kaas, ananas en ham

Pizza Prociutto e funghi
tomaten, kaas, ham en champignons

nagerecht
keuze uit 2 nagerechten

Tiramisú
Dama Bianca
drie bollen vanille ijs met 
chocoladesaus en slagroom

MENU DELLA PRIMA SERA 
“vroeg op de avond” menu

Keuzemenu geldig alleen tussen 16:30 uur en 18:30 uur. Combinaties 
tussen de verschillende menu’s zijn niet mogelijk

voorgerecht 
keuze uit 3 voorgerechten

Pane e burro
brood met knoflookboter

Crema di pomodoro
Italiaanse tomatensoep

Straccialla alla Romana 
bouillion met geklopte ei en 
parmezaanse kaas 

hoofdgerecht
keuze uit 7 hoofdgerechten

Lasagna bolognese
Spaghetti ai frutti dim ara
zeecocktail in tomatensaus

Tortellini con gorgonzola
gevulde pasta met ricotta e spinazie, 
bereid met gorgonzola en walnoot

Ravioli fatti in casa
huisgemaakte pasta gevuld met ricotta
en spinazie bereid met gekruide 
tomaten en salieboter

Pizza Quattro formaggi
tomaten, 4 soorten Italiaanse kaas 

Pizza Mista
tomaten, kaas, salami, ham, 
champignons en paprika

Pizza Carne
tomaten, kaas, champignons, ui, 
paprika en rundergehakt

nagerecht
keuze uit 2 nagerechten

Panna cotta
huisgemaakte roompudding 
met bosvruchtensaus

Coppa mista
drie bollen gemengd ijs en slagroom

€35,50

M E N U 1 M E N U 2 M E N U 3

€22,50€16,95
Niet geldig in combinatie met andere acties!


