3-gangen verrassingsmenu 27,50
4-gangen verrassingsmenu 39,50

(antipasto, primo, dolce)
(antipasto, primo, secondo, dolce)

Heeft u een allergie? Meld het ons svp! Wij hebben overigens altijd gluten-vrije pasta in
huis.

ANTIPASTI (voorgerechten)
_________________________________________________________

Caprese di burrata

9,50

Caprese van burrata (zachte cremige mozzarella)

Antipasto di terra

10,50

Antipasto van met vleeswaren en kazen

Antipasto Bonetti (2p)

18,50

mix van Italiaanse hapjes (2p) (kan ook vegetarisch)

___________________________________________________________
Tagliatelle al ragù
13,50
Verse huisgemaakte tagliatelle, met een saus van (bio)- rundergehakt en
tomaten
13,50

Verse huisgemaakte pasta, met een saus van bonen en tomaten

Tagliatelle al gorgonzola e noci

14,-

Verse tagliatelle met gorgonzola en walnoten

Farfalle tricolore

17,50
Verse huisgemaakte ravioli met een vulling van aardappelpuree, met
truﬀel

SECONDI (hoofdgerechten, vega/vis/vlees)
___________________________________________________________
Zucchine ripiene
15,Gevulde courgettes (vegetarisch)

Tonno agli agrumi

19,50

In citrus gemarineerde, gegrilde tonijnsteak

Tagliata di manzo con rucola e parmigiano

21,50

Biologische entrecote, gesneden, met rucola en parmezaanse kaas
De secondi worden geserveerd met aardappeltjes uit de oven

PRIMI (hoofdgerechten, pasta)

Pasta e fagioli

Ravioli ripieni di crema di patate con tartufo

14,Verse huisgemaakte farfalle (‘vlinder’ pasta) met drie kleuren: verse pesto,
kerstomaatjes en burrata

CONTORNI (bijgerechten)
_________________________________________________________

Patate al forno

5,-

Aardappeltjes uit de oven

Insalata mista

5,50

Gemengde salade

Verdure grigliate
Gegrilde groenten

6,50

DOLCI (desserts)
_________________________________________________________

Diavola

Tiramisù di fragole

tomatensaus, mozzarella, pikante salami, ui

7,-

Zomerse tiramisu, met mascarpone en room, en koekjes
geweekt in aardbeiensap en limoncello

Bonetti

Torta del giorno

6.-

Cantucci con vino santo

7,-

Typisch Toscaans nagerecht, harde amandelkoekjes met
een glaasje vino santo (Toscaanse dessertwijn), om in te dopen
7,50

Shake van citroenijs, wodka en prosecco

Pizza di Ron

11,-

tomatensaus, mozzarella, tonijn, paprika

PIZZA

tomatensaus, mozzarella, artisjokharten, salami, olijven

__________________________________________________________

Capricciosa

10.-

11,-

tomatensaus, mozzarella, groenten, picante salami

4 Stagioni

Margherita

11,-

tomatensaus, 3 soorten kaas

Tonno e peperoni

Sgroppino

11,-

11,-

11,-

tomatensaus, mozzarella, artisjokharten, gekookte ham

tomatensaus, mozzarella (eventueel met rucola)

Margherita con wurstel

Tirolese
11,-

11,-

tomatensaus, mozzarella, speck, gorgonzola, rucola

tomatensaus, mozzarella en knakworstjes

Prosciutto e funghi

Bufala
11,-

tomatensaus, mozzarella, parmaham, champignons

Marinara
tomatensaus, mozzarella, ansjovis, kappertjes
Z.O.Z.

11,-

Tomatensaus, buﬀelmozzarella

13,-

