Per i bambini
Kindermenu’s zijn voor kinderen tot 12 jaar en zijn inclusief een kinderijsje
Pizza bambino
We kunnen elke pizza ook als kinderpizza maken

€ 6,50

Spaghetti Bolognese
Bolognesesaus, rundergehakt, selderij, wortel, ui, peterselie en Parmezaanse kaas

€ 6,50

Menu ‘’Wizzl’
Kroket, frikandel, kaassouffle of kipnuggets met frites en appelmoes

€ 7,00

Buonasera!
Godetevi una piacevole serata

Dolci
Scroppino
Spoom met citroen-sorbetijs, wodka, prosecco en een muntblaadje

€ 5,50

Panna cotta
Vanilleroom met rood fruit

€ 7,00

Tiramisù
Crème van mascarpone, Baileys en koffie met snippers pure chocolade en cacao

€ 7,00

Sorbetto di frutta
Verschillende soorten vruchten sorbetijs met een saus van rode vruchten

€ 7,00

Coppa amarena
Vanille ijs, amarena kersen en slagroom

€ 7,00

Limoncello
Italiaanse Limoncello
Streeklikeur van grote citroenen uit de Amalfikust

€ 4,75

Limoncioccolat
Chocoladelikeur op basis van Limoncello, heerlijk voor bij de koffie

€ 4,75

Con buon cibo e bevande

Stuzzichini

Pasta

Schiacciata con Olio e Rosmarino
Pizzabrood met olijven en rozemarijn

€ 4,50

Spaghetti Bolognese
Bolognese saus, rundergehakt, selderij, wortel, ui, peterselie en Parmezaanse kaas

€ 12,50

Bruschetta pomodoro e rucola
Italiaans geroosterd brood bedekt met pomodoro en rucola

€ 5,50

Penne Carbonara
Roomsaus, Pancetta spek, ui en Parmezaanse kaas

€ 13,00

Spaghetti Funghi
Roomsaus, peterselie, bospaddenstoelen en Parmezaanse kaas

€ 13,00

Pappardella al salmone
Lintpasta met zalmfilet, rucola en room

€ 16,00

Lasagna al Forno
Klassieke lasagne met rundergehakt, tomaat en bechamelsaus

€ 14,00

Antipasti
Mozzarella di Bufalo con Pomodori e Basilico
Buffel mozzarella, pomodori tomaat en verse basilicum

€ 9,50

Vitello Tonnato
Gebraden kalfsvlees met tonijnmayonaise, kappertjes, en rucola

€ 12,00

Carpaccio Classico
Carpaccio van ossenhaas met pesto, rucola, balsamicodressing en Parmezaanse kaas

€ 12,00

Antipasto La Costa
Compositie van hartige lekkernijen van zowel vlees, vis en groeten

€ 13,00

Insalata

Pizza
Pizza Margherita
Tomatensaus en kaas

€ 9,00

Pizza Salame milano
Tomatensaus, kaas en salami

€ 11,00

Insalata marinara
Rucola, garnalen, tonijn, zalm, cherrytomaatjes, rode ui en balsamico dressing

€ 12,00

Pizza Tropicale
Tomatensaus, kaas, ananas en ham

€ 12,00

Insalata mista
Kleine gemengde salade met balsamico dressing, ook lekker als aanvulling bij een hoofdgerecht

€ 5,00

Pizza Tonno e cipolla rossa
Tomatensaus, kaas, tonijn en rode ui

€ 13,00

Pizza Peperoni
Tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ui en Spaanse peper

€ 12,00

Pizza Cotto e funghi
Tomatensaus, kaas, gekookte ham en champignons

€ 12,00

Pizza Pesce Fresco
Tomatensaus, kaas, zalm, kappertjes en rucola

€ 14,00

Pizza Vegetariana
Tomatensaus, kaas met gegrilde paprika, courgette en aubergine

€ 13,00

Crudo e rucola
Tomatensaus, kaas, San Daniela ham en rucola sla

€ 14,00

Pizza Pestata
Tomatensaus, Basilicum pesto, buffelmozzarella en cherrytomaten

€ 13,00

Pizza Quattro formaggi
Tomatensaus en 4 verschillende soorten kaas
(buffelmozzarella, gorgonzola, taleggio en Parmezaanse kaas)

€ 15,00

Pizza Bianco
Crème fraîche, kaas, ui, ham, rucola en kerstomaatjes

€ 12,00

Zuppe
Zuppa crema di pomodori
Romige tomatensoep met basilicum

€ 5,00

Zuppa di pesce
Italiaanse vissoep

€ 7,00

Piatti di Pesce
Tonno ai ferri in salsa verde
Tonijnmoot van de grill met een groene saus van kappertjes, peterselie, basilicum en
ansjovis

€ 23,00

Orata al limone e basilico
In olijfolie gebakken doradefilet met citroen basilicumsaus

€ 21,00

Piatti di Carne
Costolette d’agnello
Lamskoteletjes in knoflookolie gebakken met rozemarijn- tijmsaus

€ 22,00

Ossobucco alla Milanese
Gestoofde kalfsschenkel op Milanese wijze met ratatouille van courgette, paprika
en aubergine

€ 22,00

