
Stokbrood  5,25
met kruidenboter

Broodplankje  8,75
focaccia met huisgemaakte pesto, 
tomaten tapenade en aioli

Antipasti plank  10,50
verschillende soorten Italiaanse kazen, 
gedroogd vlees en olijven

Tartare di salmone  8,75
Tartaar van gerookte zalm met limoenmayonaise, 
komkommer en kappertjes

Carpaccio  11,25
Dungesneden ossenhaas met truffelmayonaise,
burrata en panne carasau 

Insalata Mista  6,75
Gemengde salade met olijven, kappertjes, 
tomaten, zongedroogde tomaten, 
Parmezaanse kaas en Balsamico dressing

Insalata caprese  8,75
Rucola, buffelmozzarella, tomaten, pesto 
en basilicum

Bruschetta   7,25
Geroosterd brood met knoflook, tomaten, 
basilicum en mozzarella

Zuppa di pomodoro  6,50
Tomatensoep geserveerd met stokbrood

ANTIPASTI



PASTA’S & VLEESGERECHTEN

PASTA’S VLEESGERECHTEN

BAMBINI

Tagliatelle Bolognese  12,50
op authentieke wijze bereid, afgemaakt 
met Parmezaanse kaas

Penne Carbonara  12,75
bereid met Pancetta, eieren en roomsaus

Tagliatelle al tartufo  15,75
bereid met truffelcreme, salie en pecorino

Penne Amatriciana  13,75
authentiek recept uit Amatrice, 
met een pittige tomatensaus, pancetta,  
Parmezaanse kaas en pecorino

Gnocchi al Gorgonzola  14,25
met een gorgonzola roomsaus, basilicum 
en amaretti

Spaghetti Salmone  13,75
bereid met gerookte zalm en Spaanse pepers,
basilicum, tomatensaus en room

Ravioli al pesto  14,50
pastadeeg gevuld met ricotta en spinazie, 
bereid met huisgemaakte basilicum pesto, 
scamorza en afgemaakt met rucola

Lasagne Bolognese  15,75
bereid met bechamelsaus, rundergehakt,  
ham en kaas

Langzaam gegaarde 
kalfswangen  24,50
in tomatensaus en rode wijn, 
geserveerd met friet en salade

Bistecca ai fungi  28,00
ossenhaas met champignonroomsaus, 
geserveerd met friet en salade

Kindermenu 8,00
met patat, appelmoes, mayonaise en 
een frikandel of kroket

Spaghetti  8,00
met tomatensaus en kaas



Spianata  15,75
tomatensaus, mozzarella, spianata picante,
paprika en gorgonzola

Pecorino   16,25
tomatensaus, mozzarella, venkel salami, 
pecorino en rucola

Elio  17,25
tomatensaus, mozzarella, spianata picante,
Parmaham, gebakken champignons en olijven

Sorrentina  15,75
tomatensaus, mozzarella, Italiaanse ham,  
verse paprika, olijven

Carpaccio  17,75
tomatensaus, mozzarella en na de bereiding
afgemaakt met dun gesneden ossenhaas,
pesto, rucola, pijnboompitten

Calzone Alpino 
(dubbelgevouwen pizza)    18,50
tomatensaus, mozzarella, artisjokken,
Toscaanse beenham, gebakken champignons,
Italiaanse salami, Spaanse pepers

Amore-Mio  19,50
tomatensaus, mozzarella, gebakken kipfilet,  
Italiaanse salami, Italiaanse ham, uien, ei, spek

Napolitaanse Fantasie  19,75
Fantasie van de kok. U kunt aangeven waar
uw voorkeur naar uitgaat

Dolomiti  15,85
tomatensaus, mozzarella, Italiaanse salami,
verse paprika, gebakken champignons, 
Spaanse pepers

NAPOLITAANSE PIZZA’S

NAPOLITAANSE PIZZA’S
met vlees

Dolomiti Speciale  17,75
tomatensaus, mozzarella, Italiaanse salami,
paprika, gebakken champignons, uien
Spaanse pepers, Toscaanse beenham

Ramazotti  15,25
tomatensaus, mozzarella, Italiaanse salami, pesto

Monti  15,75
tomatensaus, mozzarella en na het bakken
afgemaakt met Parmaham en rucola

Pollo  16,50
tomatensaus, mozzarella, gebakken kipfilet,  
paprika, uien, rucola

Balotelli  17,75
tomatensaus, mozzarella, Italiaanse salami,
gebakken champignons, paprika, verse spinazie

Capri  16,50
tomatensaus, mozzarella, champignons,
Italiaanse salami, olijven, Spaanse pepers

Posillipo   16,75
tomatensaus, mozzarella, artisjokken,
verse paprika, Italiaanse salami, Italiaanse ham,
olijven

Volturno  17,75
tomatensaus, mozzarella, verse basilicum,
Italiaanse salami, Italiaanse ham, verse paprika,
Gorgonzola

De Napolitaanse pizza´s zijn bereid 
op Italiaanse wijze volgens vast recept 
met uitsluitend Italiaanse producten. 
Alle Napolitaanse pizza’s op onze 
kaart worden afgemaakt met verse 
basilicum en knoflookolie.



NAPOLITAANSE PIZZA’S

Bella Napoli  17,75
tomatensaus, mozzarella, gebakken
champignons, Italiaanse salami, ansjovis,
artisjokken, kappertjes 

Camorra  17,75
tomatensaus, mozzarella,
sardines, champignons, Italiaanse salami, 
Spaanse pepers, Napolitaans gehakt

Marechiaro  17,75
tomatensaus, mozzarella, stukjes ossenhaas
met Italiaanse kruiden, verse tomaten, 
Spaanse pepers

Melinda  17,25
tomatensaus, mozzarella, Toscaanse beenham,
gebakken champignons, olijven, Spaanse pepers

Loana  18,50
tomatensaus, mozzarella, Toscaanse beenham,
Italiaanse ham, paprika, uien, spek, 
verse tomaten

Adriana  19,75
tomatensaus, mozzarella, Toscaanse beenham,
gebakken champignons, Italiaanse salami, spek, 
Italiaans gehakt

Ischia  18,75
tomatensaus, mozzarella, Italiaanse salami, 
champignons, Parmezaanse kaas, uien, spek, ei

Estate  17,75
tomatensaus, mozzarella, gerookte zalm,
pijnboompitten, afgemaakt met zongedroogde 
tomaten, rucola

Corleone  17,75
tomatensaus, mozzarella, Noorse garnalen,
gerookte zalm, pepers

Foria  19,75
tomatensaus, mozzarella, gerookte zalm,
garnalen, tonijn, ansjovis, mosselen

Mille  19,75
tomatensaus, mozzarella, garnalen,
gebakken champignons, gerookte zalm,
mosselen, verse Spaanse pepers

Fuorigrotta  19,25
tomatensaus, mozzarella, gerookte zalm, 
tonijn, garnalen, Spaanse pepers, sardines

De Napolitaanse pizza´s zijn bereid 
op Italiaanse wijze volgens vast recept 
met uitsluitend Italiaanse producten. 
Alle Napolitaanse pizza’s op onze 
kaart worden afgemaakt met verse 
basilicum en knoflookolie.

NAPOLITAANSE PIZZA’S
met vis



NAPOLITAANSE PIZZA’S

Quattro Formaggio  16,25
tomatensaus, mozzarella, gorgonzola,
schapenkaas, Parmezaanse kaas

Strega  16,25
tomatensaus, mozzarella, artisjokken, 
asperges, olijven, pesto

Totti  16,75
tomatensaus, mozzarella, gebakken
champignons, gorgonzola, verse spinazie

Cuore  16,75
tomatensaus, mozzarella, verse paprika,  
champignons, artisjokken, gorgonzola

Colombina  15,25
tomatensaus, mozzarella, artisjokken,
verse paprika

Scamorza  16,25
tomatensaus, mozzarella, gebakken
champignons, scamorza (gerookte kaas)
courgette, pesto

De Napolitaanse pizza´s zijn bereid 
op Italiaanse wijze volgens vast recept 
met uitsluitend Italiaanse producten. 
Alle Napolitaanse pizza’s op onze 
kaart worden afgemaakt met verse 
basilicum en knoflookolie.

NAPOLITAANSE PIZZA’S
vegatarisch



Salami  10,50
tomatensaus, kaas, salami

Prosciutto  10,50
tomatensaus, kaas, ham

Svedese  12,50
tomatensaus, kaas, ham, uien, ei

Carbonara  13,95
tomatensaus, kaas, rosbief, ham, salami

Carbonara Speciale  15,75
tomatensaus, kaas, ham, salami,  
gerookt spek, uien, ei, rosbief

Campagnola  13,75
tomatensaus, kaas, champignons, ham,
verse paprika, uien

Santa Lucia  14,75
tomatensaus, kaas, champignons, ham,
salami, artisjokken, kappertjes

Pancetta  11,75
tomatensaus, kaas, gerookt spek

Calzone 
(dubbelgevouwen pizza) 14,75
tomatensaus, kaas, ham, salami, rosbief

Pompeï  17,50
tomatensaus, kaas, champignons, asperges,
verse paprika, artisjokken, rosbief, ham,  
salami, olijven, kipfilet

Regina  14,75
tomatensaus, kaas, champignons, rosbief,
salami, uien

Mora  15,75
tomatensaus, kaas, champignons, rosbief,
ham, salami, asperges, uien

Paesana  15,25
tomatensaus, kaas, champignons, ham,  
salami, gerookt spek, uien

Peperone  14,50
tomatensaus, kaas, champignons,  
verse paprika, ham, verse Spaanse pepers, uien

Rivera  14,50
tomatensaus, kaas, salami,  
verse Spaanse pepers, uien, ei, spek

Pulcina  14,75
tomatensaus, kaas, kipfilet, salami, ham, ui

Hawaï  14,75
tomatensaus, kaas, champignons, kipfilet,
salami, ham, ananas

Carina  16,75
tomatensaus, kaas, kipfilet, rollade, salami,
ham, uien, ei, gerookt spek

Alduccio  17,75
tomatensaus, kaas, kipfilet, rollade, salami,
ham, asperges, ei, verse paprika, uien, spek,
verse Spaanse pepers

Calzone Speciale
(dubbelgevouwen pizza)  16,75
tomatensaus, kaas, rosbief, salami, kipfilet,  
ham, ananas

Baffo  16,50
tomatensaus, kaas, champignons, rosbief,  
ham, uien, verse paprika, asperges,  
verse Spaanse pepers

PIZZA’S

PIZZA’S MET VLEES



PIZZA’S

Napoletana  11,75
tomatensaus, kaas, ansjovis, kappertjes

Frutti di Mare  17,50
tomatensaus, kaas, zalm, garnalen, tonijn,
mosselen, ansjovis

Tonno  13,75
tomatensaus, kaas, tonijn, uien

Amalfi  15,75
tomatensaus, kaas, champignons, tonijn,
verse paprika, olijven, uien

VEGETARISCHE PIZZA’S PIZZA’S MET VIS

PIZZA’S
met vlees en vis

Monte Bianco  16,75
tomatensaus, kaas, salami, ham, asperges,
verse paprika, artisjokken, afgemaakt met
extra kaas

Pavarotti  17,25
tomatensaus, kaas, kipfilet, rollade, salami,
ham, verse paprika, asperges, Spaanse
pepers, afgemaakt met extra kaas

Alesandro  17,50
tomatensaus, kaas, kipfilet, rollade,
verse paprika, Napolitaans gehakt, uien, spek

Francese Speciale  16,25
tomatensaus, kaas, gebakken champignons, 
brie, ham, salami

Henriëtte  17,75
tomatensaus, kaas, champignons, ham,
salami, Napolitaans gehakt, uien, gorgonzola

Serena  16,25
tomatensaus, kaas, rosbief, kipfilet, salami, 
gorgonzola

PIZZA’S SPECIAAL

Margherita  9,75
tomatensaus, kaas, oregano

Cittadina  12,50
tomatensaus, kaas, champignons,
verse paprika, uien

Francescana  13,25
tomatensaus, kaas, champignons, artisjokken, 
kappertjes

Sarchiddu  15,75
tomatensaus, kaas, artisjokken, asperges,
uien, verse paprika, verse Spaanse pepers,
verse knoflook

Campagnola Speciale  16,75
tomatensaus, kaas, champignons, uien,  
olijven, verse paprika, artisjokken, asperges, 
kappertjes

Quattro Stagioni  14,75
tomatensaus, kaas, champignons, ham,  
salami, ansjovis, olijven, kappertjes

Dinamite  15,75
tomatensaus, kaas, champignons, tonijn,
asperges, ham, verse Spaanse pepers

Capricciosa Speciale  17,25
tomatensaus, kaas, champignons, 
verse paprika, ham, salami, zalm, garnalen, 
ui, olijven



DOLCI

Grand dessert  9,25 p.p.
(vanaf twee personen)

Tiramisu  7,25
traditioneel Italiaans dessert met lagen biscuit, 
mascarpone en cacao

Caprizzio  6,25
vanille-roomijs met karamelsaus, 
omhuld met krokante witte chocolade

Soufflé cioccolato  6,25
een warm cakeje met chocolade

Affogato al caffé  4,75
vanille-ijs met koffie en chocolade

Coretto  4,75
espresso met grappa

Italian coffee  7,25
koffie met amaretto en slagroom

Spanish coffee  7,25
koffie met likeur 43 en slagroom

Trio dessert  8,75
espresso, limoncello en een Italiaans cakeje

DOLCI BAMBINI

Bolletje vanille-ijs  4,75
met vruchtensaus en ijskoekje

Puncky  4,00
een vrolijk vriendje gevuld met 
overheerlijk room-ijs


