Bijgerecht
Mandje Brood €5,75
Gemengde Salade €5,25
Soep
Tomaten €6,20
Truffelroom €6,60
Voorgerecht

klein|groot

Carpaccio met truffelmayonaise
Gerookte zalm met limoenmayonaise
Brie met appel compote
Garnalen cocktail

€11,75| €14,75
€11,75| €14,75
€11,25| €14,25
€11,75| €14,75

Pasta
1.San Remo
€15,95
Spaghetti met bolognaise
2.Portofino
€16,75
Penne met roomsaus, spinazie en kip
3.Portovenere €16,75
Fussili met paddestoelensaus, paddestoelenmix, rucola, kip
4.Triora €19,25
Tagliatella met zontomaatjes-roomsaus, paprika, rucola, pomodori
tomaatjes, zacht gegaarde zalm
5.Verigotti
€16,75
Penne met carbonara, courgette, paprika, uitgebakken spek
6.La Spezia
€19,25
Tagliatella met pesto rosso, spinazie, zacht gegaarde zalm en scampi
7.Bonassola
€19,75
Ravioli gevuld met bospaddestoelen en truffel, truffelroomsaus, rucola,
pomodori tomaatjes
8.Palermo
€19,25
Tagliatella met runder goulash
9.Montemarcello
€19,25
Tagliatella met runderstoofvlees, paddestoelenmix
10.Tellaro
€18,75
Ravioli gevuld met ricotta en spinazie, roomsaus, rucola, zongedroogde
tomaatjes
11.Rimini
€16,95
Fussili met basilicumroomsaus, courgette, rucola, kip

12.Riomaggione
€18,95
Spaghetti met basilicumroomsaus, spinazie, gerookte zalm
13.Levanzo
€19,25
Huisgemaakte lasagne gevuld met spinazie, courgette, roomsaus,
basilicumpesto, gerookte zalm en oude kaas
14.Rapallo
€18,50
Huisgemaakte lasagne gevuld met groenten, bolognaise saus,
roomsaus, basilicumpesto en grana padano
15.Florence
€19,25
Huisgemaakte risotto met rucola, paddestoelenmix en walnotensalami
16.Ravenna
€19,95
Huisgemaakte truffelrisotto met rucola, paddestoelenmix en kip
17.Emilia Romagna €19,25
Spaghetti met schaaldierenvissaus, rucola, pomodori tomaatjes en
garnalen

BambiniBox met verassing €9,75
18.Spaghetti bolognaise, 1 bolletje ijs naar keuze
19.Fussili carbonara, 1 bolletje ijs naar keuze

Nagerecht:
Dame blanche €7,25
2 bollen vanille ijs 1 bol stracciatella ijs chocoladesaus slagroom
Titus €8,25
2 bollen yoghurt amarena 1 bol stracciatella kersen slagroom
Noccioline €8,25
1 bol vanille ijs 1 bol crockangelo ijs gemengde noten caramelsaus
slagroom
Flora €8,25
1 bol chocolade ijs 2 bollen stracciatella ijs kersen chocoladesaus
slagroom
Salty Caramel €7,50
1 bol caramel zeezout ijs 2 bollen vanille ijs caramelsaus gezouten
caramel parels slagroom
Caramel €7,50
2 bollen stroopwafel ijs 1 bol vanille ijs caramelsaus caramelblokjes
slagroom
Nachtwacht €8,25
1 bol stracciatella ijs 1 bol caramel zeezout ijs 1 bol crockangelo ijs
nougatinekrokant salty caramel parels caramelsaus slagroom
Staalmeesters €7,50
2 bollen vanille ijs 1 bol stracciatella ijs advocaat chocoladesaus
slagroom
Mokka €7,50
2 bollen mokka ijs, 1 bol chocolade ijs, chocoladesaus, mokka boontjes,
slagroom

Warme wafel €7,75
Met warme kersen en 1 bol vanille ijs
Chocolade moelleux €8,75
Met 1 bol vanille ijs
Warme apfelstrudel €8,95
Met vanillesaus en 1 bol vanille ijs

Menu
2 gangen € 20,95
Soep – Pasta
Nagerecht – Pasta
Voorgerecht - Pasta + €2,3 gangen € 25,95
Soep – Pasta – Nagerecht
Voorgerecht – Pasta – Nagerecht €2,4 gangen € 29,95
Soep – Voorgercht – Pasta – Nagerecht

