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Antipasti fredo
Parmaham

Flinterdun gesneden parmaham op een bedje
van rucola, de schaal wordt door ons mooi
opgemaakt met parmegiano en zongedroogde tomaten.

Bresaola

Flinterdun gesneden Bresaola (gedroogde
ossehaas) op een bedje van rucola met
parmegiano, geroosterde pijnboompitten en
de lekkerste huisgemaakte truffelmayonaise.

Salami

een selectie van de lekkerste salami’s, zoals
een heerlijke italiaanse knoflooksalami,
venkelsalami, gerookte salami en
natuurijk een picante salami.

Verdure

schaal vol gegrilde groentes, olijven,
zongedroogde tomaten, artisjokharten met
een heerlijke dressing van onze lekkerste
biologische olijfolie en een azijn naar keuze
zoals framboos, mango, granaatappel of
balsamicoazijn.

Misto

een schaal vol met heerlijke vleeswaren,
italiaanse kaas, gegrildegroentes en olijven.

Fromaggi

plank vol met de lekkerste italiaanse kazen
zoals La Tur, Pecorino bijvoorbeeld met truffel
of pistachenootjes, Fontina, Provolone,
gorgonzola dolce….

Di Mare
gemengde

Schaal met gemengde sla, opgemaakt met
zeevruchten op smaak gebracht met een
heerlijke citroenolijfolie.

Salade Caprese

Salade van heerlijke dagverse
buffelmozzarella, tomaten en verse
basilicum.

Vitello tonato

Flinterdun gesneden, langzaam in onze
oven gegaarde kalfsmuis. Met heerlijke
huisgemaakt tonijnsaus.

bovengenoemde gerechten kun je bestellen vanaf 7,95 per
persoon.

Antipasti Caldi
(warme voorgerechten)
Parmigiana Siciliana

in de oven bereide biologische
augbergines in
tomatensaus met mozzarella,
parmigiano en
basilicum.

polpette al sugo

in de oven bereide
kalfsgehakballetjes in een
heerlijke rijke tomatensaus.

deze gerechten kun je bestellen vanaf € 7,95 per persoon.

Verdure e contorni
(Groenten)

Caponata

in de oven gegrilde biologische
groenten op smaak gebracht met
knoflook, rode uien, kappertjes en
verse italiaanse kruiden.
dit gerecht kun je bestellen voor € 6,per persoon.

Primo di Pasta
pastagerechten met vlees, vis of vegetarisch of vegan het kan
allemaal.
Penne al tonno

heerlijk pastagerecht van
biologische penne met
tonijn saus, rode uien, kappertjes en
olijven.

Insalata di pasta

lekkere pastasalade, met groenten,
olijven, huisgemaakte pesto en
pecorino.

Lasagne Tradizionale

echte Italiaanse lasagne met een
rijkgevulde huisgemaakte saus met
vlees of vegetarisch.

Lasagne Spinazie

heerlijke Lasagne bereid met verse
spinazie en ricotta.

Pasta alla Norma

een van de bekendste
streekgerechten uit Sicilië.
Voor je klaargemaakt met verse
ricotta, tomaat, verse basilicum en
aubergines.

Pasta arrabiata

een van de meest gegeten

pastagerechten wereldwijd. En niet
voor niets want dit is een super
lekker gerecht met een scherp
randje.. Gemaakt van een korte
pasta zoals Penne met een pittige
tomatensaus, basilicum, rode peper
deze pasta kan voor je bereid
worden met of zonder vlees.
Pasta Funghi Porcini

Een klassieker die ons nooit gaat
vervelen. Pasta met een heerlijk rijke
roomsaus met gedroogd
eekhoorntjesbrood en verse
gemengde paddestoelen.

Cannelloni Ricotta Spinazie
met een vulling van verse spinazie
en ricotta, een heerlijke
tomatensaus, tomaatjes en
provolone kaas.

Cannelloni con Carne

Met een vulling van salsiccia met
venkel, verse kruiden, romige
tomatensaus en provolone kaas.

Deze gerechten kun je bestellen vanaf 8,- per persoon

Dolci
Tiramisu

Italiaanse Klassieker die gewoon erg lekker is!
Wij maken de tradtionele maar ook met
limoncello en citroen.

Torta al Limone

Cheesecake

Heerlijke amandeltaart met ricotta en
citroen.

wij maken wekelijks wisselende
cheesecakes. Je kunt hem bestellen in
chocolade, of voor de echte chocolade
fans in triple chocolate, lekker zomers
citroen met limoncello, maar ook
caramel, of vanille met een heerlijk frisse
fruit topping..

de taarten bestel je vanaf €4,25 per persoon.
Cannoli Siciliano
Krokant deegrolletje met een heerlijke vulling. Deze zijn er in
verschillende smaken zoals chocolade, citroen, cappuccino,
vanille en met pistache…

Ook hebben we heerlijke Baci (kus van Sicilie, een heerlijk
koekje op basis van amandelen, deze zijn ook Glutenvrij) Deze
zijn ook erg lekker en verkrijgbaar in verschillende smaken
zoals citroen, pistache, Amarene, sinaasappel, koffie, karamel
en chocolade.

Natuurlijk kunnen we met deze dolci ook een grand dessert
voor je samenstellen!

