Voorafje
Focaccia Bianca

€

5.00

€

5.50

Bruschetta
• 4 stuks
Calamari freschi
• Verse gepaneerde calamares met tartaar
Antipasti fritti

€

6.00

€

6.00

Portie olijven

€

2.00

Prosciutto Crudo
• Italiaanse ham
Antipasto van het huis (2 personen)
• Mix van italiaans beleg en kaas
Carpaccio
• Rundscarpaccio

€

8.50

SALADES

VG / HG

• Pizzadeeg met grof zeezout

Focaccia con pomodorini

• Pizzadeeg met kerstomaten

• Gefrituurde italiaanse snacks

€ 10.00

VOOR DE VLEESLIEFHEBBER

Insalata & Pomodori

€ 16.00
€ 14.00

€ 6.00 / € 8.50

• Sla en tomaten

Insalata Tonno
• Sla, tonijn, kerstomaten en ansjovis
Insalata Caprese
• Buffelmozzarella D.O.P. en verse tomaat
Insalata Scampi
• Sla, tomaten, pijnboompitten en scampi

€ 10.00 / € 12.00
€ 12.00
€ 12.50 / € 15.50

Insalata Calamari frescHi

€ 17.50

• Verse calamares gepaneerd, sla, tomaten,…
huisbereide tartaar

SOEPEN
Stracciatella
• Kippenbouillon met eivlokjes en parmezaan
Pomodoro
• Tomatensoep

€

7.00

€

6.00

Pizza
VOOR DE VLEESLIEFHEBBER
Ragù
• Bolognesesaus en mozzarella
Prosciutto
• Tomatensaus, mozzarella en ham
Salame

€ 10.00
€ 10.50
€ 10.50

• Tomatensaus, mozzarella en salami

Diavola

€ 11.00

Pollo

€ 10.50

Hawai
• Tomatensaus, mozzarella, ham en ananas
4 Stagioni

€ 11.00

Calzone

€ 11.00

Pollo Hawai

€ 11.50

• Tomatensaus, mozzarella en zeer pikante salami
• Tomatensaus, mozzarella en kipblokjes

• Tomatensaus, mozzarella, ham, artisjokken, champignons
en zwarte olijven
• Dichtgevouwen 4 stagioni
• Tomatensaus, mozzarella, ananas en kipblokjes

€ 12.00

Prosciutto e funghi
• Tomatensaus, mozzarella, ham en champignons
Prosciutto Crudo
• Tomatensaus, mozzarella en italiaanse ham
Capricciosa
• Tomatensaus, mozzarella, ham, artisjokken, champignons,

€ 12.00

Gorgonzola con crudo

€ 13.00

Il destino *

€ 13.00

Pizza Chef
• Vlees of groenten
• Vis

€ 14.00
€ 15.00

€ 12.50
€ 12.50

zwarte olijven en ansjovis

• Tomatensaus, mozzarella, gorgonzola en italiaanse ham
• Mozzarella, kerstomaatjes, parmezaan schilfers, rucola
en italiaanse ham (*zonder tomatensaus)

Voor de geïnteresseerden geven wij ook workshops
pizza bakken, vraag er vrijblijvend naar

Pizza
WAT LEKKERS UIT DE ZEE
Napoletana
• Tomatensaus, mozzarella, ansjovis en kappertjes
Tonno
• Tomatensaus, mozzarella, tonijn en ui
Scampi
• Tomatensaus, mozzarella, zongedroogde tomaatjes,
en scampi

Frutti di Mare
• Tomatensaus, mozzarella en zeevruchten

€ 10.00
€ 11.50
€ 14.00
€ 13.00

VEGETARISCH
Marinara
• Tomatensaus, lookolie en oregano
Margherita

€

8.00

€

8.50

Gorgonzola Cipolla
• Tomatensaus, mozzarella, gorgonzola en uienringen
Peperoni
• Tomatensaus, mozzarella en paprika
Funghi
• Tomatensaus, mozzarella en champignons
Spinaci
• Tomatensaus, mozzarella, spinazie en een wolkje ricotta
4 Formaggi
• Tomatensaus, mozzarella, gorgonzola, parmezaan en
provolone
Mediterraneo *
• Zongedroogde tomaatjes, mozzarella, rucola en

€ 11.00

• Tomatensaus, mozzarella

€ 10.00
€ 10.50
€ 11.00
€ 12.00
€ 12.00

parmezaanschilfers (* zonder tomatensaus)

* Extra ingredienten
•Salame, funghi of ansjovis etc
•Scampi (3 stuks)
•Zeevruchten

€

1.50

€

4.50

€

4.50

Pasta
VOOR DE VLEESLIEFHEBBER
Ragù (bolognesesaus)
• Spaghetti, penne, tagliatelle
Lasagne (huisbereid)
• Deegbladen met bolognesesaus, parmezaan

€ 10.00

Penne alla Puttanesca

€ 12.00

Penne Diavola

€ 12.00

€ 14.00

en mozzarella

• Penne, tomatenblokjes, zwarte olijven en spekblokjes
• Penne, tomatensaus en heel pikante salami

Spaghetti Carbonara

€ 12.50

Spaghetti all’Amatriciana
• Spaghetti, tomatensaus, spekblokjes en pecorino kaas

€ 12.50

• Spaghetti, eieren, parmezaan en spekblokjes

VLEES
Scaloppina met sla

€ 16.00

Scaloppina met spaghetti aglio & olio
• Gepaneerd kalfslapje met pasta

€ 18.00

• Gepaneerd kalfslapje met sla

GEVULDE PASTA
Cannelloni (2 stuks)

€ 13.00

Mantovana

€ 19.00

• Vers bereid, met gehakt en kaas als vulling
• Pasta gevuld met aubergine & ricotta, vergezeld van verse groenten
in een botersausje

Panciotti

€ 19.00

• Pasta gevuld met Sint Jacobsvruchten en garnalen
gegarneerd met scampi, inktvisringen, kerstomaten
en prei in een witte wijnsaus

Panzerotti
• Pasta gevuld met eekhoorntjesbrood gegarneerd met

Italiaanse ham en eekhoorntjesbrood in truffelsaus natuur

Voor een vlotte bediening vragen wij om uw
pasta keuze te beperken tot 4 soorten uitgezonderd
lasagne of cannelloni.

€ 20.00

Pasta
WAT LEKKERS UIT DE ZEE
Spaghetti Scoglio
• Spaghetti met verse mosselen, venusschelpen, scampi,
Inktvisringen en langoustine op basis van witte wijn

Tagliatelle Scampi

€ 22.00
€ 16.50

• Scampi, witte wijnsaus met kerstomaatjes

Tagliatelle Pomodoro con Scampi

€ 16..00

Spaghetti Vongole
• Venusschelpen, witte wijn, peterselie
Spaghetti con Gamberoni al Sugo

€ 18.00

• Scampi en tomatensaus

€ 22.00

• Licht pikant met gamba’s en tomatensaus

VISGERECHTEN
Calamari freschi insalata
• Verse calamares gepaneerd met sla, tomaten,…

€ 17.50

Tartaar

VEGETARISCH
Pomodoro (tomatensaus)

€

9.00

Spaghetti Aglio e Oglio

€

9.00

Penne all’ Arrabbiata

€ 12.00

• Spaghetti, Penne, Tagliatelle
• Spaghetti met olijfolie en look
• Pikant met tomatenblokjes, look en pecorino kaas

Spaghetti al Pesto

• Spaghetti, pesto op basis van basilicum, pijnboompitten
en parmezaan schilfers

Penne 4 Formaggi

€ 12.00
€ 12.00

• Penne, room en 4 soorten kaas

Tagiatelle Caprese
• Buffelmozzarella D.O.P., verse tomaten en basilicum

€ 14.00

VOOR DE KLEINTJES
Pomodoro (tomatensaus)

€

5.50

Ragù (bolognesesaus)

€

7.00

Supplement glutenvrije pasta

€

4.00

• Spaghetti, Tagliatelle, Penne
• Spaghetti, Tagliatelle, Penne

Nagerecht
VOOR DE ZOETEBEKKEN
Tartufo Nero of Bianco

€

5.50

€

6.00

• Donker truffelijs of wit truffelijs

Tiramisu
• Huisbereid

