Secondi Piatti
SALTIMBOCCA CON PROSCIUTTO E SALVIA
In de pan gebakken kipfilet met prosciutto en salie,
geserveerd met gnocchi in een pikante
tomaat-paprikasaus

Bambino's
Alle pizza's en pasta's zijn op kinderformaat en glutevrij
€ 12,95 te bestellen (m.u.v. Calzones, panpizza’s en lasagna)

Gegrilde kipfilet met fruitsalade, pommes frites en
mayonaise

MAIALI COTELETTE
€ 13,95
Varkenskotelet van de lavasteengrill met in honing en tijm
Gelato Bambino, twee smaken roomijs met slagroom
gekarameliseerde rode ui
en aardbeiensaus
BISTECCA ALLA GRIGLIA
€ 13,50
Malse biefstuk van de grill, geserveerd met een keuze uit
peperroomsaus of kruidenboter

TRES DI PESCE
€ 14,50
MOUSSE AL CIOCCOLATO
Trio van gebakken zalmfilet, mulfilet en roodbaarsfilet
Onze befaamde chocomousse met vanillesaus
met verse knoflook, rode ui en cherrytomaatjes, afgeblust
met witte wijn en kruidenboter
MOUSSE DI CIOCCOLATO BIANCO
Witte chocolademousse met aardbeiensaus

v

€ 8,50

Verrukkelijke vegetarische ovenschotel uit Umbrië met
aubergine, broccoli, olijven, porto bello, zongedroogde
tomaat en knoflook, gegratineerd met mozzarella

Wij serveren onze hoofdgerechten zoals in Italië zonder bijlage.
Hieronder vindt u een aantal bijgerechten die u,
als u wenst, er extra bij kunt bestellen.
BIJGERECHTEN
Pommes frites met mayonaise
Aardappelkroketjes
Verse pasta
Italiaanse bladspinazie met Grana Padano
Gemengde salade
Kleine Ceasarsalade
Pepersaus
Champignonroomsaus

€ 2,00

€ 7,50
€ 3,50

Dolci

TAGLIATA DI BISTECCA
€ 14,50
Dunne plakjes biefstuk van de grill, geserveerd met rucola,
DAMA BIANCA
Grana Padano, pijnboompitjes en truffelolie
Vanilleroomijs met warme chocoladesaus
en slagroom
BISTECCA DI VITELLO CON TARTUFO
€ 14,50
Gegrilde kalfsoester met truffeljus
DAMA NERO
Chocoladeroomijs met vanillesaus
GRIGLIATA MISTA DI CARNE
€ 14,95
Trio van mals gerilde biefstuk, varkenshaas en kipCOPPA DI NOCI
filet, geserveerd met kruidenboter en knoflooksaus
Walnotenroomijs met kletskoppen, roomcaramel
en slagroom
INVOLTINI DI SALMONE
€ 14,50
Zalmrolletjes gevuld met dille en kappertje,
MACEDONIA DI FRUTTA CON SORBETTO
op een bedje van spinazie, ui, knoflook en tomaat
Sorbetijs van boer Dilven uit Made, met verse fruitsalade
en slagroom
BRANZINO PAN FRITTO
€ 14,50
Op de huid gebakken roodbaarsfilet met een
SCROPPINO
romige witte-wijnsaus
Een verfrissend dessert met Limoncello en
citroenijs
SCAMPI ALLA VENECIANA
€ 14,50
In de pan gebakken gepelde garnalen met paprika,
PANNA COTTA
bosui, courgettes, Spaanse pepers, knoflook en
Huisgemaakt Italiaans roomdessert met gemarineerde
kruidenboter
frambozen

GIARDINO IN UMIDO

€ 5,95

€ 4,50

€4,80
€ 5,20

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,80
€ 5,80

TIRAMISU
Huisgemaakte Italiaanse dessertspecialiteit bereid met
mascarpone en lange vingers

€ 5,95

TRIO FANTASTICO
Een variatie van Italiaanse lekkernijen uit
onze dessertkeuken

€ 7,50

IRISH COFFEE
Met Ierse whiskey en slagroom

€ 5,50

FRENCH COFFEE
Met Grand Marnier en slagroom

€ 5,50

ITALIAN COFFEE
Met Amaretto en slagroom

€ 5,50

SPANISH COFFEE
Met Tia Maria of likeur43 en slagroom

€ 5,50

