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CARING

FREDDO (koud)

Pane e olive *     4.50
Stokbrood | olijven | kruidenboter | 
truff elmayonaise

A� umicata 
Warm gerookte zalm |  groene asperge | 
saff raanmayonaise

Sardine
Krokante sardientjes | carasau korst

Prosciutto e melone *
San Daniele d.o.p. | meloen

Vitello tonnato
Kalfsmuis | tonijnmayonaise | kappertjes

Bruschette *     5.25
Geroosterd brood | tomaat | ui | basilicum

Buratta
Groene pesto | carasau |  tomaat

Antipasti  9.25 p.p.  v.a. 2 personen
Aperitiefplank | ook lekker voor bij de borrel

CALDO (warm)

Gamberetti 
Gamba’s | olijfolie | knofl ook

Polpette di agnello
Gehaktballetjes | pikante tomatensaus

Mucca
Ribeye | pesto | Grana Padano

Cozze fritie
Gebakken mosselen | kruidenboter

Arancini
Krokante balletjes | risotto | Grana Padano

Gnocchi Ravanelli
Krokante gnocchi | tomaat | sjalot | basilicum | radijs

Melanzane parmigiana
Aubergine | Grana Padano d.o.p. | basilicum | besamel

Degustazione  18.50 p.p.  v.a. 2 personen
Proeverij van de chef

DOLCE

Costa Smeralda
Witte chocolade taart | bitterkoekjes | pistache | munt

Sorbetto estate
Limoen sorbet-ijs | passievrucht-ijs | vlierbloesem | 
aardbei | tonicwater

Sgroppino
Limoen sorbet-ijs | vodka | prosecco

KIDS

Pizze margarita

Pizze Prosciutto   
Ham

Patatine   
Friet | knakworst

= vegetarisch 
Heeft  u vragen over allergenen? Vraag het een van onze medewerkers.

6.00
PER

GERECHT

Gerechten met een sterretje (*) ook te 
bestellen voor kinderen.
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APERITIVI

Negroni    7.00
De verfrissende combinatie tussen 
het bittere van campari en het zoete 
van de martini

Aperol spritz    6.00
Een echte Italiaanse aperitief op basis 
van aperol, prosecco en sinaasappel

Limoncello mojito   7.00
Een twist op de bekende mojito 
met limoncello en gember

Gin tonic    7.00
Malfy gin met San Pellegrino Tonica

Amaretto Fizz    6.50
Een echte zomerse cocktail met 
een zuurtje van citroen

Turista Italiana    7.00
De cocktail voor op het terras: 
passievrucht, grapefruit en anijs 
samen in een glas

Bellini     7.00
Een zoete combinatie van perzik 
en prosecco

APERITIVI NON ALCOHOLICO 

Limonata     3.00
Huisgemaakte limonade

Crodino     3.50
Het non-alcoholische 
Italiaanse aperitief

Aperol spritz zero   4.50
Het gezonde alternatief van 
dit heerlijke aperitief

Gin tonic vergine   6.50
De non alcoholische variant op 
de welbekende gin tonic
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