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Plank antipasti koud

Vlees en vis

Tiramisu

Tomatensoep 
vis v/d dag
vruchten sorbet

Plank antipasti  

warm en koud

Pizza ± 50cm

Cassata ijs

per persoon 
vanaf 4 pers.

per persoon

per persoon 

vanaf 4 pers.

31,00

29,00

27,00



Porzione olive portie olijven  € 4,00
Panini/burro  pizzabroodjes met kruidenboter  € 5,00
Bruschetta verse tomaten met basilicum op geroosterd brood  € 6,00
Prosciutto e melone  parmaham met meloen  € 11,00
Antipasto della casa  gemengd voorgerecht met o.a. parmaham en salami € 12,00
Antipasti plank warm/ koud                                                                                              p.p.  € 13,00
Gamberoni con mostardo  gepelde gamba´s in mosterdsaus € 12,00
Crema di pomodoro  tomatensoep (eventueel met kaas)  € 5,00

Funghi trifolatie  champignons met knoflook, peterselie en olijfolie, afgeblust met cognac  € 8,00
Carpaccio di manzo  dunne plakjes ossenhaas met een dressing van olijfolie, citroen, 
  peterselie en belegd met schaafjes Parmezaanse kaas € 12,00 

Spaghetti all ‘aglio e olio  spaghetti met knoflook en olie  € 8,00
Spaghetti alla bottarga  spaghetti met gedroogde kuit, dé specialiteit uit Sardinië € 10,50

   Salade  Maaltijd
Insalata mista  gemengde salade  € 4,00  € 8,00
Insalata tonno  salade met tonijn € 6,50 € 11,00
Insalata con salmone salade met gerookte zalm € 6,50 € 11,00
Insalata formaggio di capra salade van geitenkaas en noten  € 6,50 € 11,00
Isalata caprese  salade van tomaten, mozzarella, basilicum en olijfolie  € 8,00 € 12,50

  HEEFT U EEN ALLERGIE OF INTOLERANTIE VOOR EEN BEPAALD PRODUCT?  
  GEEF HET DOOR AAN DE BEDIENING.

Antipasti 3
Voorgerechten



Alla ‘arrabiata  tomatensaus, pikant!, peterselie en knoflook  € 10,50
Bolognese  tomatensaus met o.a. gehakt en Parmezaanse kaas € 11,00
Con tonno  tonijn, knoflook en witte wijn € 12,00
Alla carbonara  roomsaus met ham, spek, uien, ei, knoflook, peterselie en Parmezaanse kaas € 12,00
Alla zingara  tomatensaus met champignons, uien, paprika, peterselie, knoflook, 

  spaanse pepers en Parmezaanse kaas  € 12,00
Alla gorgonzola roomsaus met diverse soorten kaas o.a. gorgonzola, tomaten, knoflook, 

  peterselie en Parmezaanse kaas  € 13,00
Ravioli quattro formaggi maccheroni-kussentjes gevuld met gehakt 

  en een saus van 4 soorten italiaanse kaas € 13,50
Ai frutte di mare  verschillende soorten vis en schaaldieren € 14,00
Pasta Fantasia saus gemaakt door de kok (verrassing) (kan ook ) € 13,50

Tortellini bolognese maccheroni-ringetjes gevuld met gehakt in bolognesesaus 

  met Parmezaanse kaas € 13,50

Tagliatelle alla raffie  tagliatelle van Raffaella € 14,50

Lasagne bolognesesaus met bechamel, kaas, salami en Parmezaanse kaas € 13,00
Lasagna gorgonzola  bolognesesaus met bechamel, kaas, salami en gorgonzola kaas € 14,50

Ravioli grande ricotta* verse grote ravioli met spinazie ricotta  € 13,50
Ravioli grande carne* verse grote ravioli met vlees vulling € 13,50

*deze gerechten kunnen geserveerd worden met arrabiata-, bolognese-, of gorgonzolaroomsaus.

Pasta4
Spaghetti/maccheroni



Scaloppa*  plakjes varkenshaas in saus naar keuze € 20,00
Scaloppa alla piccola roma varkenshaas met parmaham en mozzarella, afgeblust met marsala € 22,00

Pollo* kipfilet in saus naar keuze € 18,00

Filletto alla griglia  geroosterde ossenhaas met knoflook, peterselie € 26,00
Filletto* ossenhaas in saus naar keuze € 27,00
Filletto alla pizzailola  ossenhaas met fantasie van de kok € 28,00

Bistecca alla Fiorentina T-bone steak geroosterd op houtskool ± 600g € 33,00

Entrecôte alla griglia  entrecôte; geroosterd op houtskool met knoflook en peterselie € 22,00
Entrecôte  entrecôte in saus naar keuze € 23,00
Vitello Arrosto kalfsrib-eye; geroorsterd op houtskool van ± 250 gram € 23,50
Agnello al vino rosso  lamshaas; gebakken in rode wijnsaus, zoet! € 24,50

  *deze gerechten kunnen geserveerd worden met  
    funghi-, marsala-, vino bianco-, gorgonzola-,zingara-, of  pepe verdesaus.

  Bijgerechten  
  Spaghetti all ‘aglio e olio €  4,00 
  Warme groenten €  3,00 
  Bakje extra saus €  3,00 
  

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met aardappelschijfjes, salade en een broodje.

Carne 5
Vleesgerechten



Gamberoni arrosto   geroosterde gamba’s met knoflook en peterselie € 22,00
Gamberoni all ‘arrabiata   gamba’s in pikante tomatensaus € 23,00
Gamberoni alla gorgonzola  gamba’s in gorgonzolaroomsaus € 23,50
Gamberoni alla Roberto   gamba’s gemaakt door de chef (verrassing) € 24,00

Salmone alla grillia  geroosterde zalmmoot op houtskool € 22,00
Spigola alla campidanese  zeebaarsfilet met knoflook, peterselie en witte wijn € 22,00
Orata alla grillia   hele dorade, geroosterd op houtskool € 23,50 

  Bijgerechten  
  Spaghetti all ‘aglio e olio €  4,00 
  Warme groenten €  3,00 
  Bakje extra saus €  3,00

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met aardappelschijfjes, salade en een broodje.

Pesce6
Visgerechten



1 Bambini  kinderpizza met tomatensaus, kaas, ham of salami € 5,00
2 margherita  tomatensaus, kaas € 8,50
3 Napoletana  tomatensaus, kaas, ansjovis & kappertjes € 10,00
4 Funghi  tomatensaus, kaas & champignons € 10,00
5 Prosciutto  tomatensaus, kaas & ham € 10,00
6 Salame  tomatensaus, kaas & salami € 10,00
7 Tonno  tomatensaus, kaas & tonijn € 11,50
8 Campagnola  tomatensaus, kaas, champignons, ham, paprika & uien € 12,00
9 Quattro stagioni  tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, ansjovis, olijven & kappertjes € 12,00
10 Mista  tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, gerookte zalm & garnalen € 12,50
11 Salsiccia sardo tomatensaus, buffelmozzarella, Sardijnse salami, kappertjes, 

  verse tomaat & knoflook pikant! € 14,50
12 Peperone  tomatensaus, kaas, champignons, paprika, uien & spaanse pepers € 12,00
13 Calzone  dubbelgeslagen pizza met tomatensaus, kaas, ham & salami € 12,50
14 Costa smeralda  tomatensaus, kaas, zalm, 4 gamba’s, ananas, ui & spaanse pepers € 16,00
15 Carbonara  tomatensaus, kaas, ham, salami, spek & rosbief € 13,50
16 Frutti di mare  tomatensaus, kaas, gerookte zalm, garnalen, mosselen & ansjovis € 14,50
17 Pizza de buongustaio  voor fijnproevers met tomatensaus, kaas, champignons, salami, 

  fricandeau, asperges, paprika, gorgonzola & ossenhaas € 15,50
18 Sardagnola  tomatensaus, buffelmozzarella, tonijn, garnalen, paprika, ui & knoflook € 13,50
19 Funghi alla marinara  tomatensaus, kaas, champignons, gerookte zalm, garnalen & mosselen € 13,50
20 Fantasia carne  fantasie van de kok (vlees) € 12,50
21 Svedese  tomatensaus, kaas, ham, ui & ei € 11,00
22 Vegetariana  tomatensaus, kaas, champignons, asperges, artisjokken, paprika, olijven & ui € 12,50
23 Del re pizza van de koning met tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, 

  spek, fricandeau, paprika, ananas, ossenhaas & spaanse pepers € 15,50
24 Pizza alla gorgonzola  tomatensaus, kaas, ham, salami, asperges, gorgonzola, basilicum &

  verse groene peperkorrels € 14,00

Pizze 7a
Pizza



25 Romina  tomatensaus, kaas, champignons, ham, fricandeau, gerookte zalm, 

  asperges, paprika, olijven & ui € 14,00
26 Chiara  tomatensaus, kaas, ham, paprika, ui, ananas & verse tomaat € 12,50
27 Gamberi  tomatensaus, kaas, garnalen, paprika, basilicum & knoflook € 14,00
28 Vongole  tomatensaus, kaas, garnalen, vongole (schelpdieren), paling, krab, 

  ansjovis & ui € 14,50
29 Della sirena  pizza van de zeemeermin met tomatensaus, kaas, gerookte zalm, 

  mosselen, vongole, 3 gamba’s & ui € 15,00
30 Quattro formaggi tomatensaus, kaas, ham, mozzarella, gorgonzola, gruyere, 

  verse groene peperkorrels & basilicum € 14,00
31 Sardo  tomatensaus, kaas, ham, artisjokken, mozzarella, gorgonzola, 

  pecorino & olijven € 14,50
32 Piccola Roma  tomatensaus, kaas, champignons, ham, artisjokken, asperges, 

  ansjovis, olijven & ui € 13,00
33 Olandese  tomatensaus, kaas, ham, spek, fricandeau, asperges, ui & ei € 13,00
34 Salmone e funghi  tomatensaus, kaas, champignons, gerookte zalm & citroen € 12,00
35 Mediterrana  tomatensaus, kaas, salami, ananas, parika, gorgonzola € 12,00
36 Piëtra  tomatensaus, kaas, tonijn, spek, ui & knoflook  pikant € 13,00
37 Pizzaiola tomatensaus, kaas, ossenhaas, mozzarella, kappertjes, olijven, 

  oregano, basilicum & groene peperkorrels € 15,00
38 Mamma mia tomatensaus, kaas, champignons, fricandeau, gorgonzola, mozzarella,

  ananas & spaanse pepers € 14,50
39 Arcobaleno  tomatensaus, kaas, gorgonzola, mozzarella, paprika & ananas € 13,50
40 Fantasia pesce fantasie van de kok (vis) € 14,50
41 Raffaella  tomatensaus, kaas, ham, salami, asperges, paprika, ui & ei € 13,00
42 Quattro stagioni  tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, artisjokken, paprika, 

 speciale olijven & kappertjes € 13,00

Pizze7b
Pizza



43 Roberto tomatensaus, kaas, champignons, tonijn, asperges, paling, peterselie & 

  knoflook  pikant € 15,00
44 Vegetariana con  tomatensaus, kaas, champignons, artisjok, asperges, peer, 

 frutta e gorgonzola ananas, paprika, gorgonzola, olijven, ui & spaanse pepers € 15,00
45 Antonio  tomatensaus, kaas, ham, salami, spek, gorgonzola & spaanse pepers € 14,00
46 Romagnola  tomatensaus, buffelmozzarella, gerookte zalm, rucola, 

  parmezaanse kaas & balsamico azijn € 14,00
47 Gianna  tomatensaus, kaas, champignons, ham, tonijn, asperges, paprika, 

  verse tomaten & knoflook € 14,00
48 Tropicale  tomatensaus, kaas, gorgonzola, mozzarella, mango, kiwi, parmaham & 

  3 gamba’s € 15,00
49 Calzone speciale dubbelgeslagen pizza met tomatensaus, kaas, ham, salami, fricandeau,

  spek & paprika € 14,00
50 Vesuvio  tomatensaus, kaas, champignons & salami € 10,50
51 Vulcano  tomatensaus, kaas, champignons & ham € 10,50
52 Della nonna  tomatensaus, kaas, mozzarella, venkelsalami, knoflook & pikant € 12,00
53 Dell ‘nonno tomatensaus, kaas, mozzarella, ansjovis, paprika, kappertjes, tonijn &

  knoflook € 12,50
54 Hawaii  tomatensaus, kaas, ham & ananas € 10,50
55 Montanara  tomatensaus, kaas, champignons, ham & salami € 11,50
56 Con frutta  vruchtenpizza met o.a. tomatensaus, kaas, banaan, ananas, kiwi & peer € 12,50
57 Al capone  tomatensaus, kaas, champignons, salami, asperges, paprika, 

  parmezaanse kaas, ossenhaas, gorgonzola & spaanse pepers € 15,50
58 Santa Lucia speciale  tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, artisjokken, 

  asperges, ui & spaanse pepers € 13,50
59 Paesana  van het platteland met tomatensaus, kaas, champignons, ham,

  salami, spek & ui € 13,50

Pizze 7c
Pizza



60 Bandito  tomatensaus, kaas, champignons, salami, asperges, parmezaanse kaas,

  gorgonzola, ossenhaas, bolognesesaus & spaanse pepers € 15,50
61 Capriciosa speciale  tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, zalm, garnalen, 

  paprika, ui, olijven & ansjovis € 14,50
62 Carbonara speciale  tomatensaus, kaas, ham, salami, spek, rosbief, ui & ei € 13,50
63 Fantasia vegetariano fantasie van de kok (vegetarisch) € 14,00
64 Bolognese  bolognesesaus met gehakt & kaas € 10,00
65 Rosaria tomatensaus, kaas, parmaham, rucola, parmezaanse kaas, 

  olijfolie & balsamico azijn € 14,00

Pizze7d
Pizza



Koffie  € 2,30
Espresso  € 2,30
Cappuccino  € 2,50
Thee  € 2,10
Warme chocomel  € 2,95

Coca Cola  € 2,50
Coca Cola light  € 2,50
Coca Cola zero  € 2,50
Sprite  € 2,50
Fanta  € 2,60
Chaudfontaine rood  € 2,50
Chaudfontaine blauw  € 2,50
Fanta Cassis  € 2,50
Chocomel/ Fristi  € 2,50
Kinley bitter lemon  € 2,50
Kinley tonic  € 2,50
Dubbelfrisss  € 2,50
Nestea green   € 2,75
Nestea lemon  € 2,75
Rivella  € 2,75
Appelsap  € 2,75
Jus d’Orange  € 2,75
Jus d’Orange                                vers geperst € 4,00

Peroni Nastro Azzurro, van de tap glas € 3,10

voor ons bier assortiment, kijk in onze bierkaart.

Amaretto  € 4,50
Sambuca  € 4,50
Grand marnier  € 4,50
Grappa  € 4,50
Tia Maria  € 4,00
Wodka  € 4,00
Ramazzotti  € 4,00
Cognac VS  € 5,00
Cognac VSOP  € 6,50
Campari  € 3,50
Cointreau  € 4,50
Vecchia romagna  € 4,50
Limoncello  € 4,00
Mirto  € 4,00
Jenever  € 3,00
Berenburg  € 3,00
Jagermeister  € 4,00
Licor 43  € 4,50

Whiskys
Red label  € 4,00
Black label  € 5,00
Highlandpark  € 6,00
laphroaig  € 7,00
Jura  € 7,00

Bevande 2
Dranken

Groepen kunnen niet apart afrekenen, hiervoor wordt één bon uitgeslagen. Foto’s zijn van onze eigen producten.



Huiswijn 

Rood Sangiovese-Cabernet of Nero d’Avola per glas  € 4,00

Wit droog Pinot Grigio, Trebbiano-Falanghina of  Sauvignon Blanc   per glas  € 4,00

Wit zoet   per glas  € 4,00

Rosé    per glas  € 4,00

Rood, wit, wit zoet of rosé  per 0,5 liter karaf   € 10,00

    per liter karaf   € 18,50

Witte en rosé wijnen  per fles

12 e Mezzo Malvasia Bianca  € 19,00
Licht exotisch met bloemen, rijp tropisch fruit en iets kruidig. (Stijl Chardonnay maar dan iets bloemiger)

Meri Vermentino di Sardegna  € 19,00
Wijn met een krachtige, sappige smaak met tonen van rijp geel fruit, een mild karakter en zachte zuren.

12 e Mezzo Rosato Negroamaro  € 18,00
De zachte koolzuurtinteling zorgt bij deze wijn voor de verfrissende touch die past bij het rijke rode fruit.

Rode wijnen   per fles 

12 e Mezzo Malavasia Nera  € 19,00
Mooie paarsrode kleur met aroma’s van frambozen, milde tannine die deze wijn zacht en smakelijk maken.

12 e Mezzo Primitivo € 19,00
Middelzware wijn met een mooie balans tussen het zoete fruit, wat kruidigheid en vanilletonen 

door de lichte houtrijping. 

12 e Mezzo Negroamaro € 20,00
Intense robijnrode kleur. Rijke geur van vanille en rood fruit. 

Zachte smaak met een aangenaam bittertje in de afdronk. 

Varvaglione Salice Salento  € 25,00
Donkerrode kleur, met in de geur donker fruit, vanille en koffie. Op basis van negroamaro en malvasia nera. 

Stevige volle rode wijn.

Chianti Classico  €  20,00
Krachtige, violet robijnrode wijn met een volle geur van zwarte bessen en specerijen.  
Vol en zacht van smaak.

Preare Valpolicella ripasso  €  22,50
Volle rode wijn met in de afdronk een hintje van zoete kersen. 

Villadoria Barolo D.O.C.G.  €  30,00
Klassiek krachtpatser met een stevig en stoer karakter. Volle afdronk die lang blijft hangen.  
Gemaakt van de Nebbiolo druif.

Naast bovenstaande wijnen, heeft de chef nog een ruime collectie. Vraag ernaar bij de bediening.


