Sfizierie
101

snacks

HEEFT U EEN VOEDSEL
ALLERGIE? LAAT HET
ONS WETEN!

Pane e Burro

4,95

Stokbrood met kruidenboter

102

Bruschetta al Pomodoro

5,95

geroosterde broodjes met in stukjes gesneden trostomaatjes, knoflook,
verse basilicum, oregano en olijfolie

103

Bruschetta con Acciughe

6,75

geroosterde broodjes met tomaat en ansjovisfilet

104

Focaccia con Prosciutto di Parma

8,95

Italiaans (luchtig) platbrood met rozemarijn en parmaham

Antipasti
105

voorgerechten

(geserveerd met stokbrood + kruidenboter)

Prociutto con Melone

13,50

parmaham met meloen

106

Insalata Caprese (Vegetarisch)

12,50

een salade van tomaat, buffelmozzarella, basilicum met een dressing van olijfolie

107

Carpaccio di Manzo con Parmigiano, Rucola e Pinoli

13,50

licht aangebraden rundercarpaccio met parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten

108

Vitello Tonnato

13,95

dun gesneden kalfslende met een tonijn/kappertjesmayonaise, mint en knoflook

109

Tris di Mare

17,50

Vis trio van gerookte zalm, paling en Hollandse garnaaltjes met whiskysaus

110

Antipasto Maremma (Foodsharing Min. 2 personen/Prijs p.p.)

17,50

plank met een diversiteit aan Italiaanse delicatessen

111

Crema di Pomodoro

6,75

gebonden tomatensoep (geserveerd met stokboord en kruidenboter)

112

Funghi Trifolati (Vegetarisch)
gebakken champignons met kruidenboter, knoflook en peterselie

9,95

Pasta
201

pasta

Spaghetti alla Bolognese

KLEIN

GROOT

10,50

14,95

10,50

14,95

12,50

16,50

spaghetti met een Bolognesesaus (rund) met Parmzaanse kaas

202

Spaghetti alla Carbonara
spaghetti met pancetta spek, room, ei en parmezaanse kaas

203

Lasagna Classica
huisgemaakte lasagna (rund) geserveerd met stokbrood en kruidenboter

204

Pasticcio

17,50

een combi van lasagna en cannelloni gevuld met spinazie en rundergehakt
geserveerd met stokbrood en kruidenboter

205

Tortelloni alla Bolognese (Rund)

14,00

17,50

14,00

17,50

huisgemaakte tortelloni (ricotta-truffelvulling) met bolognesesaus

206

Tortelloni al Tartufo e Funghi Porcini (Vegetarisch)
huisgemaakte tortelloni (ricotta-truffelvulling) met een roomsaus
van eekhoorntjesbrood en zwarte truffel en parmezaanse kaas

207

Tortellini alla Panna

9,95

13,95

13,50

18,50

tortellini met een ham/roomsaus en parmezaanse kaas

208

Tagliolini ai Gamberoni
tagliolini met grote garnalen, verse tomaat, spaanse peper
knoflook en basilicum

Carne e Pesce
401

vlees en vis

Filetto di Maiale`

26,50

varkenshaasje met een saus van tomaat, knoflook, olijven, kappertjes en ansjovis

402

Bocconcini al Pepe Verde o al Gorgonzola

22,75

ossenhaaspuntjes met een verse groene pepersaus of een gorgonzolasaus

403

Filetto alla Griglia con la Salsa a Scelta

32,50

ossenhaas van de grill met een saus naar keuze:
groene pepersaus – gorgonzolasaus – boscaiolasaus (rode wijn, paddenstoelen en room)

404

Carré d’Agnello

32,50

lamscarré uit de oven met apart geserveerde knoflooksaus

405

Gamberoni Flambati al Brandy

31,50

grote garnalen geflambeerd met een zachte brandycrème

406

Filetti di Spigola Maremma

27,50

gebakken zeebaarsfilet met een saus van IJslandse garnaaltjes, saffraan

en een concassé van tomaatjes
407

Salmone alle Erbe
in de oven gebakken zalmfilet gekruid met verse seizoen kruiden

25,50

(Bovenstaande gerechten worden geserveerd met seizoens groenten en
aardappelgarnituur)

Contorni
410

bijgerechten

Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino

5,50

spaghetti met knoflook, olijfolie en spaanse peper

411

Insalata Mista
gemengde salade

4,75

Dolci
601

nagerechten

Gelato Pinocchio

4,50

kinderijsje met een bolletje vanille- en aardbeienijs met slagroom

602

Dama Bianca

7,25

vanille-ijs met slagroom en warme chocoladesaus

603

Coppa all’Amaretto

7,25

vanille en stracciatella-ijs met Amarettolikeur, slagroom en hazelnootjes
604

Tiramisù fatto in Casa

7,50

huisgemaakte tiramisù

605

Torta al Cioccolato (van onze Italiaanse Patisserie)
chocoladetaart

7,50

606

Torta della Nonna (van onze Italiaanse Patisserie)
laagjes cake en citroencreme, afgewerkt met pijnboompitten en amandelen

7,50

Specialiteit van het Huis
Caffè Maremma € 9,95
Keuze uit cappuccino, espresso, koffie of thee
met een proeverijtje van 3 verschillende likeuren:
Amaretto, Sambuca en Limoncello

Pizze
701

pizza

Pizza Margherita (Vegetarisch)

ø 24 ø 30
9,00

10,75

9,75

12,25

9,75

11,95

9,75

11,95

9,75

11,95

11,00

13,95

11,00

12,95

11,50

13,75

11,50

14,95

9,95

12,75

10,95

13,95

11,00

14,00

10,50

13,50

11,00

14,00

13,75

16,75

tomaat, mozzarella, basilicum

702

Pizza Siciliana
tomaat, mozzarella, zwarte olijven, ansjovis, kappertjes, chilipeper, knoflook

703

Pizza Funghi (Vegetarisch)
tomaat, mozzarella, champignons

704

Pizza Borromea
tomaat, mozzarella, gekookte ham

705

Pizza Salami
tomaat, mozzarella, salami

706

Pizza Shoarma (Kip)
tomaat, mozzarella, shoarmavlees (kip) + bakje knoflooksaus

707

Pizza Diavolo
tomaat, mozzarella, pikante salami, zwarte olijven, chilipeper

708

Pizza Carbonara
tomaat, mozzarella, geklutst ei, pancetta spek, rode ui

709

Pizza Gorgonzola
tomaat, mozzarella, gorgonzola

710

Pizza Hawaï
tomaat, mozzarella, gekookte ham, ananas

711

Pizza Tonno
tomaat, mozzarella, tonijn, ui

712

Pizza con Spinaci, Ricotta e Parmigiano
tomaat, mozzarella, spinazie, ricotta, parmezaanse kaas

713

Pizza Capricciosa
tomaat, mozzarella, gekookte ham, champignons, zwarte olijven

714

Pizza Paesana
tomaat, mozzarella, salami, geroosterde paprika, zwarte olijven,
kappertjes, knoflook

715

Pizza della Casa
tomaat, mozzarella, rundergehakt, paprika, artisjok, champignons,
olijven, ui, knoflook

Pizze
716

pizza

Pizza 4 Stagioni

ø 24 ø 30
10,95

13,95

tomaat, mozzarella, gekookte ham, salami, geroosterde paprika, champignons

717

Pizza 4 Formaggi

11,95 15,50

tomaat, mozzarella, parmezaanse kaas, gorgonzola, brie

718

Pizza alle Verdure Grigliate (Vegetarisch)

11,50 14,50

tomaat, mozzarella, diverse gegrilde groenten
(aubergine, courgette, paprika, rode ui, peterselie)

719

Pizza Calzone

14,50

mozzarella, gekookte ham, salami, geroosterde paprika, champignons
(bolognesesaus apart geserveerd + € 3,00)

720

Pizza Calzone del Pizzaiolo

14,95

mozzarella, spek, champignons, Gorgonzola
(bolognesesaus apart geserveerd + € 3,00)

721

Pizza con Gamberi e Rucola

12,50

15,25

11,25

14,25

12,50

14,95

12,25

15,25

13,00

16,00

13,00

16,00

tomaat, mozzarella, kerstomaat, garnalen, knoflook, rucola

722

Pizza Calabrese
tomaat, mozzarella, ham, champignons, ei

723

Pizza Salmone
tomaat, mozzarella, gerookte zalm, rode ui, kappertjes

724

Pizza Frutti de Mare
tomaat, mozzarella, diverse vissoorten

725

Pizza Carpaccio
tomaat, mozzarella, carpaccio, rucola, pijnboompitten, parmezaanse kaas

726

Pizza Parma
tomaat, mozzarella, parmaham, rucola, parmezaanse kaas

727

Pizza Carbonara Tartufata

16,50

mozzarella, spek, ei, parmezaanse kaas en zwarte truffel

728

Pizza Speciale al Tartufo
mozzarella, rundergehakt, parmezaanse kaas en zwarte truffel

Salade bij de pizza: € 4,75

17,50

Menu Maremma
€ 32,50 p.p.

Voorgerecht
Antipasto Maremma (kleinere portie)
een diversiteit aan Italiaanse delicatessen, Bruschetta en stokbrood met kruidenboter

Hoofdgerecht
Bocconcini al Pepe Verde/Gorgonzola
ossenhaaspuntjes met een verse groene pepersaus of met een gorgonzolasaus
(geserveerd met een groente- en aardappelgarnituur)
of
Salmone alle Erbe
in de oven gebakken zalmfilet gekruid met verse seizoen kruiden
(geserveerd met een groente- en aardappelgarnituur)

Dessert
Torta della Nonna
laagjes cake en citroencreme afgewerkt met pijnboompitten en amandelen

Menu Toscana
€ 42,00 p.p.

Voorgerecht
Carpaccio di Manzo con Parmigiano, Rucola e Pinoli
licht aangebraden rundercarpaccio met parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten
Tussengerecht
Tortelloni al Tartufo e Funghi Porcini
huisgemaakte tortelloni met een ricotta- en truffelvulling geserveerd met een saus van
eekhoorntjesbrood en zwarte truffel
Hoofdgerecht
Filetto alla Griglia
ossenhaas van de grill met een verse groene pepersaus of met een gorgonzolasaus
(geserveerd met een groente- en aardappelgarnituur)
of
Filetti di Spigola Maremma
gebakken zeebaarsfilet met een saus van ijslandse garnaaltjes, saffraan en een
concassé van tomaatjes
(geserveerd met een groente- en aardappelgarnituur)
Dessert
Torta della Nonna
laagjes cake en citroencreme afgewerkt met pijnboompitten en amandelen
of
Tiramisù
huisgemaakte tiramisù

Menu in Settimana
(woensdag-vrijdag)
€ 24,50 p.p.

Voorgerecht
Carpaccio di Manzo con Parmigiano, Rucola e Pinoli
licht aangebraden runder carpaccio met parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten

Stokbrood met kruidenboter
Hoofdgerecht keuze uit:
Spaghetti al Ragû (kleine portie)
spaghetti met een Bolognesesaus (rund) en parmezaanse kaas

Spaghetti alla Carbonara (kleine portie)
spaghetti met pancetta spek, room, ei en parmezaanse kaas

Lasagna Classica (kleine portie)
huisgemaakte lasagna (rund)

Pizza 4 Stagioni (Ø 24)
tomaat, mozzarella, gekookte ham, salami, geroosterde paprika, champignons

Pizza Funghi (Vegetarisch) (Ø 24)
tomaat, mozzarella, champignons

Pizza Tonno (Ø 24)
tomaat, mozzarella, tonijn, uien

Nagerecht
Tiramisù
huisgemaakte tiramisù

Per i nostri amici piccoli voor onze kleine vriendjes en vriendinnetjes
Hoofdgerechten
411

Sponge Bob

7,95

Mini pizza met tomaat, kaas en salami

412

Paperino (Donald Duck)
Mini pizza met tomaat, kaas en ham

7,95

413

Peter Pan
Halve portie spaghetti met bolognesesaus

7,95

Gelato Pinocchio
Een kinderijsje met een bolletje vanille- en aardbeienijs met slagroom

4,50

IJs
601

