Antipasti
Voorgerechten

Pane Fatto in Casa 
Huisgemaakt brood geserveerd met pikante kruidenboter of pesto

4,50

Olive condite 
Knoflook olijven
Focaccia 
Met Parmaham en olijven

3,50

Bruschetta Pomodoro 
Geroosterd brood met tomaat, knoflook, ui en basilicum

7,50

5,50

Vitello Tonnato
Rosé gebraden kalfsfricandeau, kappertjes en tonijncrème

11,50

Carpaccio
Dun gesneden ossenhaas met rucola, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en truffelcrème

12,00

Bresaola					
		
Gedroogde ossenhaas met gemarineerde champignons
walnoten, rucola, Parmezaanse kaas en kruidenolie

12,50

Affumicato				
		
Gerookte zalm, rilettes van forel, komkommer en radijs

12,50

Antipasti Rustico
Vier soorten vleeswaren met olijven, Parmezaanse kaas, een crème
van balsamico en een crostini

14,50

Minestre
Soep

Crema di Pomodoro e Basilico 
Tomatensoep met mascarpone en basilicum

6,50

Antipasti Caldi
Warme voorgerechten

Calamaretti Fritti
Gefrituurde inktvis met remouladesaus en citroen

10,00

Bocconcini di Filetto alla Boscaiola
Gebakken ossenhaaspuntjes met witte truffelsaus

13,50

Gamberi di Lusso						
Gepelde gamba’s in olijfolie, knoflook en rode peper

13,50

Vongole Veraci
Vongole met cherrytomaten, knoflook, rode peper, peterselie en tomatensaus

12,50

Polpette in Salsa Arrabbiata
Gehaktballetjes in pittige tomatensaus

10,50

Stuzzicchini
Een plank met lekkere Italiaanse lekkernijen
vanaf 2 persoon
12,50 p.p.

Insalate
Salades

Caprese 
Buffelmozzarella, tomaat, pesto en rucola

10,00

Filetto di manzo 
Ossenhaaspuntjes met truffelmayonaise, gemengde bladsla,
gemarineerde champignons en rode ui

13,50

Cesare 	
Romeinse sla met gegrilde kip, ansjovis, Parmezaanse kaas,
cesaredressing en crostini

11,50

Caprina 						
Spinazie, geitenkaas, zongedroogde tomaat, appel,
walnoot en honing

11,50

Gamberi							
Gemengde bladsla, gebakken gamba’s, knoflook, cherrytomaten, rode ui
en citroen

13,50

Salmone						
Gemengde bladsla, gerookte zalm, komkommer, tomaat en rode ui

11,50

Bambini
Kindermenu (tot 12 jaar) 8,50
Maak samen met onze pizzaiolo je eigen pizza!
Je mag zelf het deeg uitrollen en je pizza beleggen met wat jij lekker vindt
Of
Spaghetti Bolognese met Parmezaanse kaas
Of
Pasta Pesto met Parmezaanse kaas
Na het eten krijg je een lekker ijsje!

Paste
Pasta’s

Spaghetti Bolognese
Bolognesesaus, rucola en Parmezaanse kaas

8,50

Penne con Pollo alla Griglia
Gegrilde kip met bacon-champignonsaus, rucola en Parmezaanse kaas

13,50

Ravioli Crostacei
Ravioli gevuld met schaaldieren geserveerd met gamba’s, vongole,
knoflook, tomaat en peterselie

17,50

Risotto alla Pescatora
Schaal- en schelpdieren met gamba’s, rucola en parmezaanse kaas

14,50

Spaghetti con Salmone
Gebakken zalm met gorgonzola saus, rode ui, cherrytomaten,
rucola en Parmezaanse kaas

14,50

Spaghetti con Vongole
Vongole met cherrytomaten, knoflook, rode peper, peterselie
en tomatensaus

15,00

Spaghetti Carbonara
Pancetta, Parmezaanse kaas, ei en peterselie

13,00

Lasagna Tradizionale
Traditioneel met bolognese- en bechamelsaus, rucola en Parmezaanse kaas

14,50

Tagliatelle con Filetto e Tartufo
Gebakken ossenhaas met truffelsaus, rode ui, cherrytomaten, rucola
en Parmezaanse kaas

18,50

Tagliatelle con Gamberi all’Aglio
Gepelde gamba’s met romige knoflooksaus, rode peper,
rucola en Parmezaanse kaas

18,50

Bespreek uw allergieen en dieet wensen met het bedienend personeel

Vegetariano
Vegetarisch

Risotto al Tartufo
Truffel met bospaddenstoelen, rucola en Parmezaanse kaas

14,50

Melanzana
Lasagna van aubergine, mozzarella, tomaat, rucola en Parmezaanse kaas

11,50

Zucchini
Gegratineerde courgette, rode pesto, ricotta, ui en paprika

14,00

Ravioli Ricotta e Spinaci
Ravioli gevuld met crème van ricotta en spinazie met tomaat, spinazie
en kruidenolie

12,50

Il Pesce
Visgerechten

Salmone al cartoccio
Zalm uit de oven met citroen, Italiaanse kruiden, ui, cherrytomaten
en gegrilde little gem

22,50

Orata
Op de huid gebakken doradefilet met gepofte venkel, venkelsalade
en groene kruiden

22,00

Tonno con niçoise
Gegrilde tonijn met olijven, rode ui, ansjovis, tomaat en boontjes

22,50

Bij bovenstaande visgerechten worden roseval aardappels, frites of pikante knoflook pasta geserveerd

Le Carni

Vleesgerechten
Filetto al Tartufo
Gebakken ossenhaas met een saus van witte truffel

27,50

Tagliata
Gegrilde flank-steak met rucola, Parmezaanse kaas en citroen

24,50

Saltimbocca “Strada del Vino”
Varkenshaas medaillons gewikkeld in prosciutto met een saus van Marsala

19,50

Bij bovenstaande vleesgerechten worden roseval aardappels, frites of pikante knoflook pasta geserveerd

Specialità
Specialità “Strada de Vino” 28,50 p.p.
Mix van diverse vlees- en visspecialiteiten vanaf 2 personen
Specialità de giorno - dagprijs
Specialiteit van de dag

Contorni
Bijgerechten

Insalata Mista
Gemengde salade

5,00

Melanzana
Kleine ovenschotel van aubergine, mozzarella, tomaat, rucola
en Parmezaanse kaas

6,00

Pasta Aglio olio e Peperocino
Pasta met knoflook en Spaanse peper

5,00

Patate Fritte Speciali
Frites met truffelolie en gesmolten kaas uit de oven

5,50

Patate Roseval
Geroosterde roseval aardappels

4,00

Funghi Trifolati
Gebakken champignons met knoflook, witte wijn en gehakte peterselie

4,50

Verdure Grigliate
Gegrilde groenten

4,00

Pizza

Uit traditionele steenoven
Pizza Margherita
Tomatensaus, mozzarella en basilicum

7,50

Pizza Salami
Tomatensaus, mozzarella en salami

8,50

Pizza Borromea
Tomatensaus, mozzarella en gekookte ham

10,00

Pizza “Sanne”
Tomatensaus, mozzarella, salami, champignons en olijven

10,00

Pizza Funghi
Tomatensaus, mozzarella en champignons

10,00

Pizza Rucola
Mozzarella, rucola, cherrytomaten en Parmezaanse kaas

10,00

Pizza Quattro Formaggi
Vier soorten kaas (mozzarella, Parmezaan, gorgonzola en provolone)

12,50

Pizza Strada del Vino
Mozzarella, bresaola, cherrytomaten, champignons, rucola en Parmezaanse kaas

14,50

Pizza Siciliana
Tomatensaus, mozzarella, ansjovis, olijven en kappertjes

12,50

Pizza Quattro Stagioni
14,50
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, salami, paprika, champignons en olijven
Pizza Gamberi
Tomatensaus, gamba’s, ui, olijven, cherrytomaten, knoflook en rode peper

15,50

Pizza Capricciosa
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, champignons en ei

13,50

Pizza Pollo
Tomatensaus, mozzarella, gegrilde kip, ui, paprika,
champignons en gedroogde rode peper

14,50

Pizza Pazza
Tomatensaus, mozzarella, salami, ui, knoflook en paprika

14,50

Pizza Genovese							
Mozzarella, pikante salami, provolone en pesto

14,50

Pizza Calzone
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, salami, paprika,
champignons, bolognesesaus en Parmezaanse kaas

15,00

Pizza Carpaccio
15,50
Mozzarella, carpaccio, cherrytomaten, rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Pizza Etna
Tomatensaus, mozzarella, pikante salami, paprika en gedroogde rode peper

14,00

Pizza Tonno
Tomatensaus, mozzarella, tonijn, ui en oregano

14,00

Pizza Salmone
Mozzarella, gerookte zalm, cherrytomaten, rucola en kappertjes

14,50

Pizza Parma
Mozzarella, parmaham, cherrytomaten, rucola en Parmezaanse kaas

14,50

Pizza Frutti di Mare
Tomatensaus, gepelde garnalen, vongole, zeevruchten en peterselie

17,50

Pizza Tartufo
Buffelmozzarella, truffel, champignons en Parmezaanse kaas

18,50

Pizza Primavera
Mozzarella, spinazie, lente ui, ei en Parmezaanse kaas

14,50

Pizza della Settimana
Vraag ons personeel gerust naar de pizzaspecialiteit van deze week


Weekprijs

Pizza metro
Een pizza van een meter lang!
De pizzaiolo bereidt een meterpizza met verschillende ingrediënten
45,00

