Antipasti
Antipasto Misto (v.a. 2 personen)
Proev erij van verschillende luxe hapjes

€16.75 p .p.

Caprese di Bufala (V)
100% Buffelmozzarella met tomaat, basilicum en basilicumpesto (+ Crudo €2. 50)

€13.75

Carpaccio di Manzo
Dun gesneden ossenhaas met pijnboompitjes, che rrytomaatjes en grana
keuze ui t Truffelmayo nai se of basi li cumpesto

€13.50

Salmone Affumicato
Gerookte zalm met fijne uitjes , kappertjes, roze peper en rucola

€15.00

Bruschetta Pomodoro (V)
Geroosterde broodjes met cherrytomaatjes gemarineerd op mediterrane wijze

€12.75

Bruschetta Funghi (V)
Geroosterde broodjes met romige champignons gebakken in
knoflook en truffel crème

Pasta Fresca Ripiena

€13.25

(Huisgemaakte gevulde pasta ’s )

Tortelloni Ricotta e Spinaci (V)
Met gemarineerde spinazie en ricotta in salie boter saus

€17.25

Tortelloni Spezzatino
Met langzaam gestoofd rundvlees in eenromige saus van funghi e porcini

€17.75

Tortelloni Salmone e G amberetti
Met verse zalm, ricotta en garnalen in een mediterrane saus met tomaatjes

€17.75

Tortelloni Gorgonzola e Pera (V)
Pasta gevuld met gorgonzola in een r omige saus met stoofpeer en walnoten

Pasta Fresca

€16.50

(Huisgemaakte verse pasta)

Tagliatelle al Nero di S eppia
Zwarte lintpasta met gebakken ui , courget, cherrytomaatjes, zalm,
garnalen en knoflook

€17.75

Tagliatelle Aglio olio e Gamberetti
Lintpasta met geb akken garnalen, knoflook en cherrytomaatjes

€16.50

Tagliatelle alla Norma (V)
Lintpasta met aubergine, geraspte ricotta in verse tomatensaus

€14.75

Maccheroni ai 4 Formaggi e funghi (V)
Maccheroni in een romige saus van div . kazen en champignons

€13.75

Pennette al Pollo Pesto
Penne met gebakken kippendij in h uisgemaakte saus met basilicumpesto

€15.00

Tagliatelle Salmone
Lintpasta met zalm, uitje, courget en c herrytomaatjes in een romige tomatensaus €15.50

Tagliatelle Salsiccia e Funghi P orcini
Lintpasta met Siciliaans gekruide wors t (venkelzaad) room en funghi porcini

€16.75

Pasta al Forno del giorno
Dagverse pasta uit de oven

De pasta’s (let op, niet allemaal) zijn ook glutenvrij mogelijk + €2,50

€dagprijs

