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

ANTIPASTI (voorgerechten)

SECONDI (hoofdgerechten, vega/vis/vlees)

_________________________________________________________
Bruschetta
6,50
Huisgebakken broodjes met gehakte tomaatjes, knoflook, basilicum

___________________________________________________________

Scamorza fritta

15.50

Gerookte mozzarella, gepaneerd en gefrituurd, met salade

Carpaccio di bresaola

9,50

Carpaccio van bresaola (gedroogd rundvlees uit Lombardije),
met parmezaanse kaas en pijnboompitten

Antipasto Bonetti (2p)

Salmone al forno
Zalm uit de oven, geserveerd met groenten
19,50

Mix van Italiaanse hapjes (2p). Vegetarisch mogelijk.

___________________________________________________________
Penne alla carbonara
14.50
Penne met eigeel, speck en parmezaanse kaas
14.50

Verse tagliatelle met gorgonzola en walnoten

Penne con pomodorini e burrata

Entrecote

CONTORNI (bijgerechten)
_________________________________________________________

Insalata mista
Spinaci

15.-

15.-

Verse tagliatelle met een (bio-) ragout

Penne al salmone

16.-

Penne met zalm

Cannelloni
Verse huisgemaakte cannelloni (rolletjes van verse pasta), gevuld
met ricotta en spinazie, met tomatensaus

17.-

6,50

Gemengde salade

Gebakken spinazie met peperoncino (pikant)

Penne met kerstomaatjes en burrata, een romige mozzarella

Tagliatelle al ragu

24.50

Biologische runderentrecote, geserveerd met groenten

PRIMI (hoofdgerechten, pasta)

Tagliatelle con gorgonzola e noci

18.50

3-gangen verrassingsmenu 30.4-gangen verrassingsmenu 45.-

6,50

PIZZA
DOLCI (desserts)

__________________________________________________________

_________________________________________________________

Margherita

Panna cotta

Margherita con wurstel

7.-

tomatensaus, mozzarella (eventueel met rucola)

Puddinkje van gekookte slagroom, met verse bosvruchtensaus

tomatensaus, mozzarella en knakworstjes

Tiramisù

Prosciutto e funghi

8.Letterlijk: trek me omhoog; dessert met mascarpone en room, en koekjes
geweekt in koﬃe

Cantucci con vino santo

7.-

Harde amandelkoekjes, met een glaasje toscaanse dessertwijn
om in te dopen

Sgroppino
Shake van citroenijs, wodka en prosecco
Wij hebben diverse Italiaanse likeuren en digestieven, zoals onze
huisgemaakte limoncello, Sambuca, Grappa, Amaretto, etc.

11,-

11,-

tomatensaus, mozzarella, parmaham, champignons

Marinara

11.-

tomatensaus, mozzarella, ansjovis, kappertjes

Bonetti
8.-

10.-

11.-

tomatensaus, 3 soorten kaas

Diavola

11.-

tomatensaus, mozzarella, picante salami

Pizza di Ron

11.-

tomatensaus, mozzarella, groenten, pikante salami

Tonno e cipolla

11.-

tomatensaus, mozzarella, tonijn, ui

Vegetariana

11.tomatensaus, mozzarella, paprika, courgette, champignons

