PASTA
Passie, liefde en ambacht
zijn de belangrijkste ingrediënten
die in elk gerecht van onze menukaart
terugkomen. Zo kun je heerlijk genieten
van alles wat we voor jou koken.

PASTA
3 GANGEN KEUZEMENU

3 GANGEN KEUZEMENU

SOEP || PASTA || DESSERT

INSALATA || PASTA || DESSERT

23.95

25.95
4 GANGEN KEUZEMENU

SOEP || TUSSENGERECHT || HOOFDGERECHT || DESSERT

29.95

VOORGERECHTEN
SOEP
Tomaten 4.50
Truffelroom 5.10
					
INSALATE
Carpaccio met truffelmayonaise 8.25
Gerookte zalm met limoenmayonaise 7.95
Brie met gebakken champignons en spek 7.25
Chili kip met mango chutney 8.25

Lekker met

Chardonnay
TUSSENGERECHTEN
Gamba pil pil 8.25
Anti pasti (vanaf 2 pers. te bestellen) 8.95 p.p
Piada met ham en roomkaas 7.95
Warme champignons in romige saus 7.95

BIJGERECHTEN
Gemengde Salade 3.50
Mandje brood 3.25
Porzione di olive 3.25

PASTA
PASTA
Kies een kaas bij uw hoofdgerecht:
Jonge kaas, Grana padano of Gooische pikant
1. San Remo 12.95
Spaghetti met bolognaise, paprika,
gehaktballetjes
zonder gehaktballetjes - 2,2. Portofino 12.95
Penne met roomsaus, spinazie, kip
Lekker met
Merlot

3. Lervo 14.25
Fuslli met paddestoelensaus,
paddestoelenmix, varkenshaas,

4. Triora 15.25
Tagliatella met pesto rosso-roomsaus,
groentenmix, zacht gegaarde zalm
5. Verigotti 13.95
Penne met carbonara, courgette,
paprika, uitgebakken spek
6. La Spezia 15.75
Tagliatella met pesto rosso, spinazie,
zacht gegaarde zalm, scampi

7. Bonassola 14.25
Ravioli gevuld met bospaddestoelen
en truffel, roomsaus, rucola
8. Montemarcello 15.95
Pappardelle met runderstoofvlees,
paddenstoelenmix
9. San Terenzo 12.95
Fussili met pittige tomatensaus,
groentenmix, kip
10. Tellaro 13.75
Ravioli gevuld met ricotta en spinazie,
roomsaus, rucola, zongedroogde tomaatjes
11. Albenga 15.95
Penne met pittige tomatensaus,
groentenmix, runderpuntjes
12. Riomaggione 14.25
Spaghetti met basilicumroomsaus, spinazie,
pittenmix, gerookte zalm
13. Savona 14.95
Penne met truffelsaus, broccoli,
rucola, varkenshaas

PASTA
ook vegatarisch
te bestellen

14. Rapallo 15.95
Huisgemaakte lasagne
gevuld met groenten,
bolognaise saus, roomsaus,
basilicumpesto en grana padano

15. Sarzana 15.95
Pappardelle met kaassaus,
paddenstoelenmix, runderpuntjes
16. Alassio 13.95
Pappardelle met pikant gehakt
in olijfolie, groentenmix

BAMBINI

ZIN IN IJS?

Kies een ijsje vanuit de vitrine
of een ijscoupe van de kaart.

DESSERT || COUPE’S
Warme chocolade moelleux 5.25
met 1 bol ijs naar keuze
Warme wafel 4.50
met warme kersen en slagroom

Verrassingsdessert

Spaghetti bolognaise
1 bolletje ijs naar keuze 6.95
Fussili, carbonara
1 bolletje ijs naar keuze 6.95

5.75
Affogato 4.60
Vanille ijs espresso likeur 43
Affogato Choco 4.60
Vanille ijs espresso Tia Maria

Heeft u een allergie? Meld het ons.

PASTA
Staalmeesters 6.25
2 bollen vanille ijs || 1 bol stracciatella ijs
advocaat || chocoladesaus || slagroom
Dame Blanche 5.50
2 bollen vanille ijs || 1 bol stracciatella ijs
warme chocoladesausijs || slagroom

NACHTWACHT
1 bol stracciatella ijs || 1 bol caramel
zeezout ijs || 1 bol crockangelo ijs
nougatinekrokant || Salty caramel parels
caramelsaus || slagroom

Salty Caramel 6.25
1 bol caramel zeezout ijs
2 bollen vanille ijs || caramelsaus
gezouten caramel parels || slagroom
Flora 5.50
1 bol chocolade ijs || 1 bol stracciatella ijs
merengueschuim || kersen || slagroom
Titus 6.25
2 bollen yoghurt amarena ijs
1 bol stracciatella ijs || kersenlikeur
warme kersen || slagroom
Cornelia 5.50
2 bollen vanille ijs || appel || kaneel || slagroom

6.25
Noccioline 5.50
1 bol vanille ijs || 1 bol crockangelo ijs
gemengde noten || hazelnootlikeursaus
slagroom
Caramel 6.25
2 bollen stroopwafel ijs || 1 bol vanille ijs
warme caramelsaus || caramelblokjes
slagroom

DIGESTIVE
Limoncello 4.50
Amaretto 3.75
Sambuca 3.75
Grappa 4.50

Heeft u een allergie? Meld het ons.

Nog even lekker
naborrelen!

