Om het contact tot het minimum te beperken
zullen de pizza’s NIET gesneden worden.
Margherita / 7,50
Tonno e Cipolla / 11,50
Mozzarella, ui, tonijn en olijven.
—————

La Grotta / 13,50

Tonno affumicato con gamberi / 15,Gerookte tonijncarpaccio met Hollandse
garnaaltjes en een kruidendressing.

————— 

Carpaccio / 13.50
Dungesneden ossenhaas op authentieke wijze
bereid met een truffelsaus.

————— 

Bruschetta al pomodoro / 6,50
Geroosterd knoflookbrood met in olie,
knofl ook en basilicum gemarineerde tomaten.

————— 

Insalata Bresaola / 13,50
Salade van dun gesneden runderham,
parmezaanse kaas met balsamico cr’eme.

————— 

Bruschetta con formaggio di capra / 8,50
Geroosterd knoflookbrood met
gekarameliseerde geitenkaas, vijgen en honing.

Tomatensaus en mozzarella, na het bakken
belegd met rucola, tomaat, rauwe ham en
Parmezaanse kaas.
—————

Diavola / 10,50

Tomatensaus, mozzarella en pikante salami.
—————

Bufalina / 12,50

Tomatensaus en mozzarella, na het bakken
belegd met verse buffelmozzarella en
basilicum.
—————

Ortolana / 10,50

Tomatensaus, mozzarella, gegrilde
courgette, paprika en aubergine.
—————

Focaccia di Mare / 17,50

Krokante foccoccia gebakken met
knoflookolie, zeezout en oregano en
achteraf belegd met gerookte zalm,
Hollandse garnalen, rucola en tomaatjes.
—————

Frutti di mare / 15,-

Lasagna bolognese / 17,50
Lasagne met Bolognese saus.

————— 

Lasagna al salmone e spinaci / 18,50
Lasagne met zalm en spinazie.

————— 

Risotto ai funghi porcini
e tartufo / 16,50

Bospaddenstoelen en zwarte truffel maken
dit tot een absolute winnaar.

————— 

Gnocchi al forno / 13,50

Tomatensaus en mozzarella.
—————

Proscuitto e funghi / 10,50
Tomatensaus, mozzarella, ham en
champignons.
—————

Quattro formaggi / 13,50
Vier verschillende soorten kaas.
—————

Del pizzaiolo / 13,50

Laat u verrassen door onze Zuid-Italiaanse
pizzabakker.
—————

Calzone classico / 10,50
Mozzarella, champignons en ham.
—————

Montanara / 13,50

Mozzarella, na het bakken belegd met
geitenkaas, walnoot, honing en rucola.
—————

Quattro stagioni / 12,50

Tomatensaus, mozzarella, ham, champig
nons, artisjokken, salami en olijven.
—————

Contadina / 13,-

Tomatensaus, mozzarella, salami,
gorgonzola en pecorino.
—————

Tomatensaus en een mix van heerlijke
zeevruchten geleverd door onze plaatse
lijke visboer.
—————

Pollo / 11,50

Mozzarella, pancetta, truffel, bospadden
stoelen en taleggio kaas.
—————

Mozzarella en achteraf belegd met heerlijk
mals gedroogd rundvlees, rucola, Parme
zaanse kaas, tomaat en balsamico crème.
—————

Boscaiola / 14,50

Carpaccio / 17,50

Tomatensaus, mozzarella en achteraf
belegd met carpaccio vlees, rucola, zon
gedroogde tomaat, kappertjes, balsamico
crème en Parmezaanse kaas.

Tomatensaus, mozzarella, gerookte kip,
ui en gegrilde paprika.
—————

Bresaola / 17,50

Mezzo metro / 29,50

Pizza van een halve meter opgemaakt in
drie verschillende smaken naar keuze.

de bekende pasta variant van aardappel met
tomatensaus, mascarpone en mozzarella uit de oven.

————— 

Cannelloni alle verdure / 17,50

Tiramisu / 7,50

Gevulde pasta met gegrilde groenten, tomaten
saus en gegratineerde mozzarella uit de oven.

Torta al limone / 7,50

Ravioli formaggio di capra / 17,50

—————

————— 

Citroentaartje met rood fruit en
slagroom.

Ravioli gevuld met geitenkaas in een tomatensaus.

————— 

Profiteroles al cioccolato
bianco / 7,50

‘Oortjes’ pasta met huisgemaakte bolognese saus.

Italiaanse soezen omhuld met witte
chocolade en slagroom.

Orecchiette bolognese / 14,50

Het klassieke Italiaanse
dessert.

—————

Onze heerlijke wijnen zijn
ook te bestellen!

0164 855 665

