Menukaart voor af te halen
Entrata/ Voorgerechten

Caprese di bufala
Tomaat met bufola mozzarella
Vitello tonnato

15,00
18,00

Carpaccio di carne

18,00

Scampi Aglio
(6 stuks)
Scampi met look
Scampi Fritti
(6 stuks)
Scampi gepanneerd
Scampi Trattoria
(6 stuks)
Scampi, tomatenroomsaus, champignons en curry
Scampi Diavola
(6 stuks)
Scampi met pikante saus

18,00
18,00
18,00
18,00

Pasta
Huisgemaakte Lasagne

16,00

Spaghetti Bolognaise
15,00
Spaghetti met tomatensaus en gehakt
Spaghetti Napoli
15,00
Spaghetti met tomatensaus en basilicum
Penne Amatriciana
17,00
Pasta met tomatensaus, spekjes en ajuin
Penne Arrabbiata
16,00
Pasta met pikante tomatensaus en look
Penne 4 Formaggi
18,00
Pasta met 4 kazen (mozzarella, gorgonzola, parmigiano en taleggio)
Spaghetti Carbonara
16,00
Spaghetti met room, ei en spek
Ravioli al Pomodoro (gevuld met spinazie en ricotta)
17,00
Pasta met tomatensaus en basilicum
Ravioli Bufala (gevuld met spinazie en ricotta)
18,00
Pasta met tomatensaus, buffelmozzarella en basilicum
Pappardelle Scampi e Zucchine
19,00
Pasta met scampi, courgette en tomatensaus
Pappardelle pesto
17,00
Pasta met pesto, parmezaan en pijnboompitten

Scaloppa / Escalope
Scaloppa Milanese
Kalfslapje gepanneerd

19,00

Scaloppa Gitane
Kalfslapje met pikante roomsaus, ajuin en champiognons

22,00

Scaloppa Pizzaiola
Kalfslapje met tomatensaus, kappertjes en look

22,00

Scaloppa Parmigiana
Kalfslapje gepaneerd, gevuldste ham en kaas

22,00

Saltimbocca alla Romana
Kalfslapje met parmaham, mozzarella, witte wijnsaus en salie

22,00

Osso buco

24,00

Al onze gerechten worden geserveerd met pasta en frietjes.

Suggestie van de chef
Entrata/ Voorgerechten

Duo di paté
Duo van paté met toast, uienconfit en gerookte zalm

22,00

Primo piatto/ Hoofdgerecht
Pappardelle funghi di bosco
Verse pasta met boschampignons, witte wijn en look

22,00

Pappardelle di ragu
Verse pasta met ragoût van wild

22,00

Cinghiale al Cognac
28,00
Everzwijnfilet met Cognac, rozijntjes, pijnboompitten en vleessaus
Lepre arlecchino
Hazenrug met graanmosterd, poivradesaus en kastanjes

31,00

Petto di faggiano al Calvados
Borst van fazant met Calvados, appeltjes en vleessaus

32,00

Al onze gerechten worden geserveerd met wortelpuree, kroketten, appel
en peer.

