ANTIPASTI FREDDI
(Koude voorgerechten)

Carpaccio

€ 12,50

Flinterdun gesneden rauwe ossehaas met Balsamico, rucola,
geroosterd pijnboompitten en Parmezaanse kaasschilfers

Prosciutto e mellone

€ 12,75

Meloen met rauwe ham

Cocktail di gamberetti

€ 12,95

Garnaaltjes geserveerd met cocktailsaus en vinaigrette

Vitello tonnato

€ 13,75

Dunne medaillons van kalsfricandeau geserveerd in een romige tonijnsaus
en rucola
Bruschetta
V
Geroosterd brood met tomaten, mozzarella en verse basilicum

Tris di Bruschette

€ 9,50
€ 12,25

drie bruschetta’s met tonijn, met gedroogd tomaat en met olijventapanade

Salmone affumicato

€ 14,75

Dun gesneden gerookte zalmfilet

Bresàola

€ 14,75
Flinterdun gesneden gedroogde ossehaas met rucola en Parmezaanse kaasschilfers

ANTIPASTI CALDI
(Warme voorgerechten)

Cozze alla marinara

€ 11,50

In knoflookboter gebakken mosselen

Gamberoni in salsa verde
Drie grote garnalen gesmoord in knoflook en
geserveerd met een pittige groene pepersaus
Misto di funghi trifolati
V
In knoflook gesmoorde variëteit aan paddestoelen
Parmigiana
V
Dun gesneden en gegrilde aubergines met mozzarella,
parmezaanse kaas en tomaten saus

Gamberetti in umido

€ 14,95
€ 12,90
€ 10,95
€ 12,75

Garnaaltjes in een pittige knoflook sausje

Calamari fritti
Gefrituurde inktvisringen

€ 13,25

MINESTRE
(Soepen)

Zuppa del giorno

€ 6,50

Soep van de dag

Stracciatella

€ 6,50

Bouillon met ei

Zuppa di pesce

€ 8,95

Rijk gevulde lichtgebonden vissoep

INSALATE
(Salades)

Grillata di verdure

V
Gegrilde seizoengroente in een overheerlijke dressing
Quadro all’olio
V
Een frisse salade bestaande uit artisjokken, gedroogde tomaten,
buffelmozzarella, kerstomaten, gegrilde aubergine,
geserveerd met geroosterd brood
Caprese
V
Een salade van tomaten en mozzarella
met een pittige pesto dressing en verse basilicum
Insalata Mista
V
Gemengde salade

€ 9,50

Salade maaltijd (kip)

€ 15,75

€ 13,50

€ 10,75
€ 6,75

Gemengde salade met kip en dillesaus

INTERMEZZI DI PASTA
(Tussengerechten)

Pasticcio ai gamberetti

€ 12.75

Uit de oven, een hartige taart van pasta met garnaaltjes,
besciamella en bestrooid met Parmigiano.

Panciotti alla pizzaiola

V
Pasta kussentjes gevuld met aubergine en Scamorza,
overgoten met een hartige tomatensaus met kappertjes
en ansjovis.

€ 12.75

Mezzaluna ai funghi di bosco

€ 12.75

V
Ravioli gevuld met ricotta en bospaddestoelen overgoten
met een room van Gorgonzola.

LA NOSTRA CARNE
(Vleesgerechten)

Braciole alla Romana

€ 27,75

Kalfsoesters gevuld met rauwe ham en
mozzarella in droge wittewijn saus

Vitello alla finanziere

€ 27,50

Kalfsoesters in room met kappertjes,
olijven, uien en artisjokken

Bistecca Palermitana

€26,75

Biefstuk uit de oven met verse tomaten, mozzarellakaas in cremesause

Filetto di manzo al vino rosso

€ 32,50

Ossehaas in room en rodewijn saus,
rauwe ham en kruiden

Filetto di Saronno

€ 32,50

Ossehaas in lichtgebonden saus van Amaretto likeur,
champignons en rode uien

Filetto in frack

€ 33,75

Malse ossehaas gevuld met Gorgonzola in een rokje van rauwe ham,
overgoten met een lichtgebonden Marsala saus

Filetto di manzo al pepe

€ 32,50

Ossehaas in een pittige pepersaus met Armagnac

Pollo al crudo

€ 26,25

Kipfiletkussentjes gevuld met rauwe ham, rode sla
en BEL PAESE kaas in een heerlijke saus van Marsala wijn

Pollo in salsa piccante

€ 23,75

Kipfilet in een overheerlijke pikante saus

Filetto di maiale al miele

€ 25,95

Varkenshaas in een smakelijke saus van honing
en mosterd

Filetto alla Siciliana

€ 33,75

Ossenhaas reepjes begeleid door een pittige saus uit de oven
met tomaten, mozzerella, kappertjes, aubergine en ansjovis

Filetto Capri

€ 33,75

Ossenhaas gevuld met Mozzerella kaas in Crème saus

Filetto Alla Crema di Tartufo
Ossenhaas geflambeerd met Cognac en geserveerd
met oesterzwammen in een zwarte truffelroomsaus

€ 33,75

Carne alla Griglia
(vlees van de grill)

Bistecca
(Biefstuk)

€ 24,95
geserveerd met peper- of champignonsaus

Filetto di Manzo
(Ossenhaas)

€ 32,00

geserveerd met peper- of champignonsaus

Filetto di Maiale

€ 23,95

(varkenshaas) geserveerd met peper- of champignonsaus

Spiedini alla Griglia
(spies van de grill)

Spiedini al filetto di manzo

€ 33,75

(spies van ossenhaas met pepersaus)

Bistecca alla spiedo

€ 27,95

(spies van biefstuk met champignonsaus)

Spiedini al pollo

€ 26,75

(spies van kipfilét met champignonsaus )

Spiedini al filettod di maiala

€ 26,75

(spies van varkenshaas met honingmosterdsaus)

IL NOSTRO PESCE
(Visgerecheten)

Gamberoni alla griglia

€ 25,95

met knoflook en kruiden gegrilde grote garnalen

Carré di salmone

€ 25,75

Een zalmmoot in een heerlijke wijnsaus

Calamari fritti

€ 24,95

Gefrituurde ringen inktvis

Pescespada alla Calabrese

€ 28,75

Een carrè van zwaardvis filet in een pittige saus van tomaten, kappertjes
en zwarte olijven

Merluzzo al gorgonzola

€ 28,75

Een moot kabeljauw in een saus van tomaten, uien en Gorgonzola kaas
Spiedini ai gamberoni (spies met gekruide gamba´s)

€ 29,95

Pizze (Pizza’s)
Pizza Margherita tomaat –kaas

V

€ 10,90

Pizza Salami tomaat –kaas & salami

€ 12,90

Pizza Prosciutto tomaat –kaas & ham

€ 12,90

Pizza Funghi tomaat –kaas & champignons

V

€ 12,90

Pizza Cipolla tomaat –kaas & ui

V

€ 12,75

Pizza Tonno tomaat –kaas – tonijn en ui
Pizza Gorgonzola tomaat –kaas &italiaanse blauwe kaas

€14,50

V

Pizza Messicana dunne bodem tomaat –mozzarella –pepperoni

€14,75
€15,75

En pikante jalapeños peper
Pizza Contadina dunne bodem tomaat –mozzarella –kerstomaatjes & V
Rucolla of oregano

€15,75

Pizza Boscaiola tomaat –kaas –tonijn –kappertjes & artisjokken

€14,95

Pizza Hawaii tomaat –kaas –ham & ananas

€14,50

Pizza Pirata tomaat –kaas –paprika –ui –salami & olijven

€14,50

Pizza Mista tomaat –kaas –ham –salami & champignons

€14,50

Pizza Inferno tomaat –kaas –salami –paprika –champignons & hot pepper

€14,75

Pizza Gondoliera tomaat –kaas –champignons –salami –olijven & ei

€14,75

Pizza Casa tomaat –kaas –gehakt –champignons & ui

€14,95

Pizza Vegetaria

V

tomaat –kaas –paprika –ui –champignons –olijven –artisjokken & kappertjes

€14,90

Pizza Quattro Stagioni

€14,90

Pizza Pollo

€17,50

Alle pizza’s kunnen worden gemaakt met mozzarella kaas: meerprijs

€ 2,75

tomaat –kaas –champignons –olijven –paprika –artisjokken & ham

tomaat –kaas –gegrilde kip –parika –cherrytomaat en rode ui

Pizze (Pizza’s)
Pizza Quattro Formaggi tomaat –kaas & 4 soorten italiaanse kaas V

€14,95

Pizza Frutti di Mare tomaat –kaas & verschillende zeevruchtjes

€16,00

Pizza la Fontana belegd met alles ook vis

€16,75

Pizza Shoarma tomaat –kaas –kip of varkensshoarma

€14,95

Pizza Salmone tomaat –kaas & zalm

€15,90

Pizza Borromeo tomaat –kaas & Parmaham

€15,90

Pizza Scampi tomaat –kaas –grote & kleine garnalen & knoflook

€21,50

Kinderpizza tomaat & kaas

v.a.

Pizza vecchia chiusa

tomaat –mozzarella –gehakt –paprika & rucola op een dun & krokante bodem

Pizza tre colori

tomaat –mozzarella –courgette –aubergine & kerstomaten
op een dun & krokante bodem

V

€ 9,50
€15,95

€16,75

Pizza Bresáola

€19,75

Pizza al crudo tomaat –mozzarella –ei –parmaham –kerstomaten & rucola

€19,75

tomaat –mozzarella –flinterdun gedroogde en zilt rundvlees –kerstomaten
–rucola & parmigiano schilfers, geserveerd met een potje groene pesto

op een dun en krokante bodem

Calzone (dubbelgevouwen pizza’s)
Calzone tomaat –kaas –ham –salami & champignons

€14,95

Calzone Piccante tomaat –kaas –salami –peper –kappertjes

€14,95

Calzone Speciale tomaat –kaas & gehakt

€14,95

Calzone Flagi tomaat –4 soorten kaas –salami &kappertjes

€16,25

Alle pizza’s kunnen worden gemaakt met mozzarella kaas: meerprijs
U kunt uw pizza op verzoek geheel op geheel eigen wijze samenstellen.

€ 2,75

& champignons

PASTA ASCIUTTA
(Deegwaren)

Spaghetti:
Primavera (in tomaten saus, paprika,courgette en kruiden)
V
Alla Bolognese (in tomatensaus met rundervlees)
V
Al Gorgonzola (In een romige saus met schimmelkaas)
Alla Cacciatora (met kipbrokjes, spek, champignons en tomatensaus)
Al Manzo (met ossenhaaspuntjes, pesto, pijnboompitten, parmezaans kaas

€ 15,25
€ 14,50
€ 14,95
€ 16,50
€ 17,75

Rucola en cherrytomaat)

Penne:
Ai gamberetti (met garnaaltje en spinazie in een pittige saus
Alla carbonara (met een romige saus, spekjes, ei en Pecorino Romano)
Frutti di mare (in een pittige saus met zeevruchtjes)
Alla crema di funghi (met paddestoelen, ham en besjamel)

Tagliatelle:

€ 16,50
€ 14,95
€ 16,00
€ 15,95

Al pesto (In een saus van knoflook, gedroogde basilicum en pijnboompitjes) V
Aglio olio e peperoncino (knoflook, olie en rode pepertjes)
V
Al tonno (in tomatensaus met tonijn en ui)
Al salmone (in een roomsaus met zalm)

€ 14,00
€ 13,95
€ 14,95
€ 16,95

Pappardelle alla rucola

V
Brede lintpasta in een lichtgebonden saus met kerstomaatjes, rucola en
Parmezaanse kaasschilfers

€ 15,95

Pappardelle al Pollo

€ 18,50

Brede lintpasta met 3 soorten paddenstoelen en stukjes kip in een romige saus

Tagliolini alla puttanesca

€ 15,95
Dunne spaghetti in een pittige tomatensaus met knoflook, zwarte olijven en anjovis

SPECIALITÀ AL FORNO
(Deegwaren uit de oven)
Lasagne Laagjes pasta met besjamel,
tomatensaus met rundervlees en Parmezaanse kaas

Fiocchi alle pere

€ 15,25

V

Pastavlokjes gevuld met peren en overgoten met een romige kaassaus
Riccioli ricotta e spinaci
V
Rozetjes van opgerolde lintpasta met ricotta kaas en spinazie
Crêpes alle noci
V
Rolletjes gevuld met walnoten en overgoten met een romige saus

Poker

€ 15,75
€ 15,75
€ 15,75
€ 18,75

Een compositie van vier soorten pasta elk met een afzonderlijk smaak en saus

Trio Emiliano
Lasagne(Bolognese saus)Canneloni(roomsaus) en Ravioli(champignonsaus)

€ 17,95

