
ANTI PASTI
CARPACCIO ALLA CIPRIANI     11,50 
de originele carpaccio van ossenhaas met een 
mayonaise van worcestersaus en citroen

CARPACCIO MOLITERNO     13,50 

carpaccio van ossenhaas met Pecorino Moliterno al 
Tartufo, de bekende Sardijnse kaas met zwarte truffel 

CARPACCIO REGGIANO     12,50 

carpaccio van ossenhaas met balsamico, olijfolie, 
Parmigiano Reggiano kaas, tomaatjes, pijnboompitten 
en rucola 

VITELLO TONNATO     12,50 

dun gesneden kalfsmuis met tonijnmayonaise, 
rucola en kappertjes

INSALATA DI GORGONZOLA   12,50 

salade met gorgonzola, groene asperges, tomaatjes, 
avocado dressing en geschaafde amandelen

SALMONE DI SICILIANO     12,50 
dun gesneden verse zalm met een salade van venkel, 
sinaasappel, olijfolie en pistache nootjes

DEGUSTAZIONE   12,50

drie vegetarische gerechtjes…. 
   - gegrilde groenten met geitenkaas en balsamico
    - crostini met Taleggio kaas en pesto van zongedroogde tomaat
    - Siciliaanse salade van venkel, sinaasappel en pistache

BURRATA, POMODORO E PROSCIUTTO     12,50 
romige mozzarella uit Puglia met tomaatjes uit de 
oven, gedroogde ham, basilicum en olijfolie

ZUPPA DI LENTICCHIE ROSSE    7,50 
Rode linzensoep, geserveerd met citroen

CACCIUCCO ALLA LIVORNESE   10,00   
de rijke vissoep uit Livorno, Toscane

SPECIALITÁ
POLLO, GAMBERETTI E LIMONE     18,00 
penne pasta met gebakken kippendijen en grote 
garnalen in een saus van citroen, kappertjes, 
peterselie en Parmezaanse kaas

ASPARAGI, CECI E ZAFFERANO    16,50 
tagliatelle pasta met een romige saus van groene 
asperges, kikkerewten en saffraan 

SPAGHETTI  CON LE POLPETTINE DE VITELLO  15,50 
spaghetti met kalfsgehaktballetjes en tomatensaus

SPIGOLA E GAMBERI  18,00 
tagliatelle pasta met gebakken zeebaarsfilet en een 
saus van garnalen

SPEZZATINO DI VITELLO  17,50 
pappardelle pasta met in tomaat, witte wijn, groenten 
en kruiden gestoofd kalfsvlees

NAGERECHTEN
TIRAMISÙ     6,50 

onze eigen tiramisu

CHEESECAKE ALL’ITALIANA   6,50 

gebakken cheesecake met mascarpone, 
ricotta, verse aardbeien en aardbeiensaus

SEMIFREDDO AL TORRONCINO   6,50

ijstaartje van noga met amarena kersen
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ANTIPASTI  klein 25,00 / groot 45,00
aperitief schotel met Italiaanse heerlijkheden 
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GORGONZOLASAUS  2,50 
GROENE SALADE  4,50

ALL’ AGLIO
SPAGHETTI ALL’ AGLIO     5,00 
spaghetti met knoflook, olijfolie, rode peper en 
peterselie 

SPAGHETTI ALL’ AGLIO E VERDURE    9,50 
spaghetti met knoflook, olijfolie, rode peper, peterselie 
en gebakken groenten

SPAGHETTI ALL’ AGLIO E GAMBERETTI   15,00 
spaghetti met knoflook, olijfolie, rode peper, peterselie 
en gegrilde garnalen

SPAGHETTI ALL’ AGLIO GAMBERETTI E VERDURE  17,00

spaghetti met knoflook, olijfolie, rode peper, 
peterselie, gegrilde garnalen en gebakken groenten

SPAGHETTI ALL’ AGLIO E FUNGHI    12,50 
spaghetti met knoflook, olijfolie, rode peper, peterselie 
en gebakken paddestoelen 

SPAGHETTI ALL’ AGLIO E POLLO  13,50 
spaghetti met knoflook, olijfolie, rode peper, peterselie 
en gegrilde kipfilet 

SPAGHETTI ALL’ AGLIO POLLO E FUNGHI  15,50 
spaghetti met knoflook, olijfolie, rode peper, 
peterselie, gegrilde kipfilet en gebakken paddestoelen

SPAGHETTI ALL’ AGLIO POLLO E VERDURE  15,50 
spaghetti met knoflook, olijfolie, rode peper, 
peterselie, gegrilde kipfilet en gebakken groenten

SPAGHETTI ALL’ AGLIO E BISTECCA O RIBEYE  16,00 
spaghetti met knoflook, olijfolie, rode peper, peterselie 
en gegrilde biefstuk of kalfsribeye 

SPAGHETTI ALL’ AGLIO BISTECCA O RIBEYE E FUNGHI  18,00

spaghetti met knoflook, olijfolie, rode peper, peterselie, 
gegrilde biefstuk of kalfsribeye en gebakken paddestoelen

SPAGHETTI ALL’ AGLIO BISTECCA O RIBEYE E VERDURE  18,00 
spaghetti met knoflook, olijfolie, rode peper, peterselie, 
gegrilde biefstuk of kalfsribeye en gebakken groenten

TARTUFO
PAPPARDELLE AL TARTUFO     6,50 

pappardelle pasta met romige truffelsaus 

PAPPARDELLE AL TARTUFO E POLLO  14,50 
pappardelle pasta met romige truffelsaus en gegrilde kipfilet 

PAPPARDELLE AL TARTUFO E BISTECCA O RIBEYE  17,00 
pappardelle pasta met romige truffelsaus en gegrilde 
biefstuk of kalfsribeye 

PAPPARDELLE AL TARTUFO E FUNGHI    13,50 
pappardelle pasta met romige truffelsaus en gebakken 
paddestoelen 

PAPPARDELLE AL TARTUFO POLLO E FUNGHI  16,50 
pappardelle pasta met romige truffelsaus, gegrilde kipfilet 
en gebakken paddestoelen

PAPPARDELLE AL TARTUFO BISTECCA O RIBEYE 
E FUNGHI  19,00 
pappardelle pasta met romige truffelsaus, gegrilde biefstuk of 
kalfsribeye en gebakken paddestoelen

PAPPARDELLE AL TARTUFO E VERDURE   13,50 
pappardelle pasta met romige truffelsaus en gebakken 
groenten

POMODORO
PENNE AL POMODORO     5,00 
penne pasta met tomatensaus 

PENNE AL POMODORO E VERDURE   9,50 
penne pasta met tomatensaus en gebakken groenten

PENNE AL POMODORO E GAMBERETTI   15,00 
penne pasta met tomatensaus en gegrilde garnalen
 
PENNE AL POMODORO GAMBERETI E VERDURE   17,00

penne pasta met tomatensaus, gebakken groenten en 
gegrilde garnalen

PENNE AL POMODORO E FUNGHI    12,50 
penne pasta met tomatensaus en gebakken paddestoelen

PENNE AL POMODORO E POLLO  13,50 
penne pasta met tomatensaus en gegrilde kipfilet 

PENNE AL POMODORO POLLO E FUNGHI  15,50 
penne pasta met tomatensaus en gegrilde kipfilet en 
gebakken paddesoelen

PENNE AL POMODORO POLLO E VERDURE  15,50 
penne pasta met tomatensaus, gegrilde kipfilet en 
gebakken groenten

PENNE AL POMODORO E BISTECCA O RIBEYE  16,00 
penne pasta met tomatensaus en gegrilde biefstuk
of kalfsribeye 

PENNE AL POMODORO BISTECCA O RIBEYE
E FUNGHI  18,00 
penne pasta met tomatensaus, gegrilde biefstuk of 
kalfsribeye en gebakken paddesoelen

PENNE AL POMODORO BISTECCA O RIBEYE 
E VERDURE  18,00 
penne pasta met tomatensaus, gegrilde biefstuk of 
kalfsribeye en gebakken groenten
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Gerechten met een     zijn of kunnen vegetarisch.
Heeft u een allergie? Meld het ons.
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