Bevande – Dranken
Diverse frisdranken

€2,25

Ice-tea, Ice-tea green

€2,75

Verse jus d’orange

€3,50

Birra – Bieren
Flesje Moretti

€2,75

Flesje Radler

€2,75

Flesje Radler Moretti

€3,00

Flesje Peroni 0.0%

€3,75

Flesje Moretti 0.0%

€3,25

Flesje Peroni

€3,75

Flesje Brand Weizen

€3,75

Aperitivi – Aperitieven
Port, Sherry, Vermouth

€3,50

Jonge jenever

€3,50

Bacardi

€4,50

Campari

€4,50

Antipasti Freddi - Koude Voorgerechten
Carpaccio

€ 11,50

Flinterdunne plakjes ossenhaas met rucola, Parmezaanse kaas en onze huisdressing

Carpaccio di Barbabietola rossa

€11,50

Carpaccio van rodebiet met jonge geitenkaas, rucola en dressing

Vitello Tonnato

€ 11,50

Plakjes fricandeau met een tonijn-mayonaise saus

Tagliere Misto

€12,50

Plankje met een selectie van verschillende verse italiaanse worst en hamsoorten naar aanbod van de dag

Gamberetti della Nonna

€12,50

Met garnalen gevulde tomaat met een heerlijk verse cognac saus en bieslook

Crostini – Geroosterd Italiaans Brood
Crostini al Pomodoro

€7,50

Geroosterd Italiaans brood met tomaat, verse basilicum en extra vergine olijfolie

Crostini alla gorgonzola

€7,50

Geroosterd Italiaans brood met heerlijke gorgonzola uit de oven

Crostini al Prosciutto

€8,50

Geroosterd Italiaans brood met Parmaham, mozzarella en extra vergine olijfolie

Assaggio di Crostini

p.p.

€8,50

Verschillende soorten crostini naar aanbod van de dag voor minimaal 2 personen

Antipasti Caldi - Warme Voorgerechten
Funghi Trifolati

€7,50

Met knoflook en peterselie gesmoorde champignons op geroosterd brood

Fegatini alla Veneziana

€9.50

In balsamico-azijn gesmoorde kippenlevertjes met ui, geserveerd op geroosterd brood

Calamari Fritti

€11,50

Gefrituurde inktvis ringen met een heerlijke verse cognacsaus

Assagini Misti

p.p.

Heerlijke verchillende warme en koude voorgerechten naar fantasie van de chef, minimaal 2 personen

Zuppe - Soepen

€12,50

Crema di Pomodoro

€6,00

Heerlijk vers gemaakte tomaten-roomsoep

Zuppa di Spinaci

€6,00

Verse spinazie-roomsoep

Straciatella alla Romana

€6,00

Kalfsbouillon met sliertjes geklutst ei, peterselie en Parmezaanse kaas

Insalate - Salades
Insalata Mista

€5,00

Gemengde salade met dressing

Insalata Caprese

€7,50

Tomaten, mozzarella en verse basiliucum met extra vergine olijfolie

Insalata Romana

€7,50

Verse salade met tomaat, mozzarella, Parmezaanse kaas en rucola

Insalata Tonno e cipolla

€7,50

Verse salade met tonijn, ui, tomaat en dressing

Menu per Bambini - Kindermenu
Fettina di pollo con Patate

€8,50

Gepaneerde kipfilet met frietjes en mayonaise

Pasta Bimbo

€8,50

Spaghetti of penne pasta met een bolognese of napoletana saus

Tortellini Totò

€8,50

Gevulde deegkussentjes met ham, kaas en roomaus

Lasagna a Misura
Deegplakken met gehaktsaus, gegratineerd met kaas

Paste – Pasta

€8,50

Vegetarische pasta’s
Spaghetti o penne alla Napoletana

€9,00

Spaghetti of penne pasta in een tomatensaus

Tortellini Spinaci e Zola

€14,50

Gevulde deegkussentjes in een roomsaus met spinazie en gorgonzola

Lasagna alla Vegetariana

€12,50

Deegplakken met spinazie, room en tomaten, gegratineerd met kaas

Tortelloni della Mamma

€16,50

Grote Tortellini gevuld met spinazie en ricotta in een tomaat-basilicumsaus

Vlees en vis pasta’s
Spaghetti o penne alla Bolognese

€10,50

Spaghetti of penne pasta in een tomaten-gehaktsaus

Spaghetti alla Carbonara

€11,50

Spaghetti in een saus van ei, kaas, room en pancetta

Lasagna alla Bolognese

€12,50

Deegplakken met een gehaktsaus, gegratineerd met kaas

Lasagna con Spinaci

€12,50

Deegplakken met een gehaktsaus en spinazie, gegratineerd met kaas

Malloreddus alla Campidanese

€12,50

Sardijnse gnocchi pasta in een saus van sardijnse worst, venkel- en anijszaad en tomaat

Penne al Tonno

€14,50

Penne pasta in een saus van tonijn, spaanse peper en cherrytomaatjes

Tagliatelle al Salmone

€14,50

Tagliatelle in een zalm-roomsaus

Assagio di Pasta
Vier soorten pasta naar aanbod van de dag, voor minimaal 2 personen

P.P.

€16,50

Secondi Piatti : Carne – Hoofdgerechten: Vlees
Bistecca di Vitella alla Puttanesca

€18,50

Kalfsbiefstuk in een saus van kappertjes, olijven, oregano en cherry tomaten

Petti di Pollo alla Siciliana

€16,50

Kipfilet met een Siciliaanse saus van courgette, aubergine, paprika en tomaat

Filleto di Maiale al porto e rosmarino

€18,50

Gegrilde varkenshaas met een saus van rode port en rozemarijn

Filetto di Manzo alla Gorgonzola

€23,50

Runderhaas met een heerlijke gorgonzola-roomsaus

Secondi Piatti: Pesce - Hoofdgerechten: Vis

Sardine in Salamoia

€16,50

Hele Sardines gegaard op sardijnse wijze met onder andere knoflook, peterselie en citroen

Salmone ‘La Palazzina’

€18,50

Verse zalm in een saus van kappertjes, olijven en tomaten

Gamberoni all’arrabiata
Grote garnalen in een pikante saus met cherrytomaten en knoflook.

Alle vis en vleesgerechten worden geserveerd met garnituur van de dag.

€23,50

Pizze - Pizza’s
Het is ook mogelijk de diverse pizza’s die wij aanbieden in kinderformaat te bestellen!

Vegetarische pizza’s
1. Margherita

€9,00

Tomaten, kaas

4. Funghi

€9,50

Tomaten, kaas, champignons

8. Gorgonzola

€10,00

Tomaten, kaas, gorgonzola

9. Boscaiola

€12,50

Tomaten, kaas, vers gegrilde groenten

20. Quattro Formaggi

€12,00

Tomaten, vier soorten kaas

35. Caprese

€12,50

Tomaten, kaas, mozzarella, verse tomaten, verse basilicum (koude topping)

46. Calzone della Nonna

€12,00

Tomaten, kaas, spinazie, mozzarella, dubbelgeklapt

48. Alla Parmigiana

€13,50

Tomaten, mozzarella, gegrilde aubergine, Parmezaanse kaas, verse basilicum

Vis pizza’s
5. Tonno

€10,00

Tomaten, kaas, tonijn

7. Napoletana

€10,00

Tomaten, kaas, ansjovis

14. Tutto Pesce

€15,50

Tomaten, kaas, garnalen, mosselen, tonijn, zalm, ansjovis, knoflook, peterselie, spaansepeper

21. Diavola

€11,00

Tomaten, kaas, ansjovis, kappertjes, ui, Spaanse peper

29. Sa Marina

€12,50

Tomaten, kaas zalm, kappertjes, ansjovis

30. Consolata

€13,50

Tomaten, kaas zalm, champignons, gorgonzola, garnalen

34. Anna

€12,50

Tomaten, kaas, tonijn, ansjovis, knoflook, peterselie, Spaanse peper

62, Medici
Tomaten, kaas, verse tomaten, mozzarella, rucola, parmezaanse kaas, tonijn (koude topping)

Wilt u een pizza maar staat hij er niet bij? U kunt altijd zelf een pizza samenstellen.

€15,50

Vlees pizza’s
2. Prosciutto

€9,50

Tomaten, kaas, ham

3. Salame

€9,50

Tomaten, kaas, salami

10. Quattro Stagioni

€10,50

Tomaten, kaas, ham, champignons, paprika, artisjokken, olijven

13. Occhio di Bue

€10,00

Tomaten, kaas, ham, champignons, ei

15. Inferno

€10,50

Tomaten, kaas, ham, salami, spek, ui, spaanse peper

17. Calzone

€11,00

Tomaten, kaas, ham, champignons, paprika, tonijn, dubbelgeklapt

18. Calzone ‘La Palazzina’

€11,00

Tomaten, kaas, champignons, ham, artisjokken en ei, dubbelgeklapt

22. Molti Gusti

€10,50

Tomaten, kaas, ham, salami, champignons, paprika, olijven

25. Brado

€12,50

Tomaten, kaas, ham, champignons, paprika, tonijn, ui, ei

26. Del Pizzaiolo

€12,50

Tomaten, kaas, ham, spek, salami, champignons, paprika, artisjokken, ui, olijven

27. Hawaii

€10,50

Tomaten, kaas, ham, ananas

33. Bomba

€14,50

Tomaten, kaas, mozzarella, Parmaham, verse basilicum (koude topping)

36. Carpaccio

€14,50

Tomaten, kaas, carpaccio, Parmezaanse kaas, rucola (pas op: carpaccio is koud)

40. Gorgonzola Speciale

€13,50

Tomaten, kaas, champignons, ham, salami, artisjokken, asperges, knoflook, olijven,
Gorgonzola

44. Tutto Carne

€13,50

Tomaten, kaas, ham, salami, spek, rosbief, carpaccio, ui, Parmezaanse kaas

49. Dinamite Piccante

€16,50

Tomaten, kaas, ham, salami, spek, rosbief, champignons, paprika, ui, artisjokken,
Asperges, spaanse peper

50. Zan Fretta ‘Zetta’

€14,50

Tomaten, kaas, champignons, asperges, verse tomaten, rosbief, carpaccio, mozzarella,
knoflook, basilicum (koude topping)

51. Romana

€16,50

Tomaten, kaas, champignons, tonijn, ham, salami, spek, paprika, ui, knoflook, ansjovis,
olijven

61. Calabrese

€11,50

Tomaten, kaas, spienata Calabrese worst

63. Pollo
Tomaten, kaas, kip, rucola, Parmezaanse kaas

€14,50

