
Vino per glas per fles

Bianco
Garganega, Pasqua, Soave, Italië 4,80  24,00
Fris, droog, mild
Riesling Kabinett Mainzer Domherr Rheinhessen, Duitsland 4,80  24,00
Sappig, fris, zoet
Albariño, Con Ella, Rias Baixas, Spanje  6,00  30,00
Fruitig, fris, aards
Sauvignon Blanc, Ca’Bolani, Friuli, Italië  7,00  35,00
Bloemig, licht zuur, fruitig
Chardonnay, Albola, Toscane, Italië 7,00  35,00
Fris, zacht, vol

Vino 0.0 bianco
Chardonnay, Appalina, Italië 4,60 23,00 
Fris, elegant, notig

Rosato
Rosé Primitivo Sangiovese, Pasqua, Puglia, Italië 4,80 24,00
Fris, bloemig, vol

Rosso
Salice Salentino Campo di Marzo Puglia, Italië 4,80 24,00
Fris, soepel, vol
Corvina Merlot, Passimento Romeo Juliet, Venetië, Italië 6,00 30,00
Intens, rond, kruidig
Montepulciano, Pasqua, Abruzzo, Italië 6,00 30,00
Milddroog, zacht, stevig
Valpolicella Ripasso, Lenotti, Venetië, Italië 7,00 35,00
Krachtig, kruidig, geconcentreerd
Primitivo, Lush & Zin, Puglia Italië 7,00 35,00
Rood fruit, kruidig, zacht

Vino 0.0 rosso
Merlot, Appalina, Italië 4,60 23,00 
Fruitig, zacht, vanille

Spumanti
Prosecco Frizzante, Follador, Venetië, Italië 6,50 32,50
Zacht, wit fruit, milddroog
MVSA Cava Brut Penedès Spanje 6,50 32,50
Fris, fruitig, zacht

Cocktail 
Aperol Spritz   7,50
Deze klassieke cocktail uit het noorden van Italië
is te herkennen aan zijn oranje kleur en unieke
smaakcombinatie van zoet en bitter.
Perfect serve: Aperol, Prosecco en San Pellegrino.

Gusto Spritz  8,50
Uiteraard kan limoncello niet ontbreken op
onze cocktailkaart. De limoncello die wordt
gebruikt in deze cocktail is gemaakt door onze
Chef kok. Heerlijk verfrissend. Laat u verrassen!
Perfect serve: Limoncello, Prosecco, San Pellegrino, citroen en basilicum.

Amaretto Sour  7,50
Een bijzondere smaakcombinatie van zoet en zuur,
waarbij het eiwit zorgt voor een romige en zachte
smaak. Deze cocktail is een echte aanrader.
Perfect serve: Amaretto, suikersiroop, citroen en eiwit.

Bellini: Il Classico  7,50
Een klassieke, bruisende en verfrissende cocktail. 
Perfect serve: Prosecco en perzik.

G&T Gusto  8,50
Een populaire cocktail op basis van een speciale
Italiaanse gin. Een kruidige, maar frisse combinatie. 
Perfect service: Marconi 46, Fever-Tree Indian Tonic, rozemarijn en citroen.

Cocktails 0.0.
Arancia Spritz  5,50
Een alcoholvrije cocktail met sinaasappel.
Perfect serve: Tonic, sinaasappelsiroop en bruiswater.

Italian Mojito   7,50
Een alcoholvrije versie van de klassieke mojito.
Perfect serve: 7UP, munt, limoen, basilicum en bruiswater.

Bevande
Bevande calde
Thee 2,70
Caffè lungo, espresso 2,70
Decafé 2,80
Cappuccino, caffé latte 3,00
Latte macchiato 3,10
Doppio 3,70
Verse muntthee 3,70
Warme Chocomel 2,80
Slagroom 0,70

Bevande fresche 
Frisse Hooghoudt Limonade 2,50 
Hooghoudt limonadesiropen zijn echte meesterwerken. 
Die originele receptuur en jarenlange 
familietraditie worden nog steeds gebruikt.
Dat proef je.

San Pellegrino limonata 3,10
San Pellegrino chinotto 3,10
San Pellegrino aranciata 3,10
Pepsi, Pepsi MAX, SiSi, 7UP 3,00
Ice Tea, Ice Tea Green, Ginger Ale, Rivella, Cassis 3,00
Tonic, Bitter Lemon 3,00
Crystal Clear 3,00
DubbelFrisss rood - blauw 3,00
Chocomel, Fristi 2,80
Apfelschorle (Fritz), Spezi 3,00

Succhi di frutta
Appelsap, tomatensap  3,00 
Verse jus d’orange  4,00 

Acque minerali  25cl  75cl
San Pellegrino (bruisend) 3,00 5,50 
Acqua Panna (plat) 3,00 5,50

BirrE
Angelo Poretti 
In 1877 is Birrificio Angelo Poretti begonnen met het brouwen
van de Angelo Poretti bier. Dit gebeurde in het noorden van Italië 
in Valganna / Varese, vlakbij het Lago Maggiore. De brouwerij is 
nog steeds in gebruik. Wist u dat Luppoli het Italiaanse woord 
voor hop is? En het nummer dat wordt vermeld op het Angelo 
Poretti etiket verwijst naar het aantal hopsoorten dat wordt 
gebruikt tijdens het brouwproces.

Moretti 0.2L 2,90
Bier van de tap. 

Seizoensbier 4,50
Vraag naar ons wisselend tapbier van Poretti.

Moretti Radler per fles 4,50
Deze radler combineert het hoogwaardige bier
van Moretti met 100% Siciliaans citroensap. 

Moretti Zero per fles 3,50 
Een verfrissende alcoholvrije bier. 

Poretti 5 per fles 5,50 
Een blond bier van lage gisting. Volle body met
een hoppig bittertje en een mooie zoete afdronk. 

Poretti 6 per fles 5,50 
Een amberkleurig bier van lage gisting. 
Volle smaken met tonen van noten, karamel en drop.

Poretti 7 per fles 5,50 
Een wisselend seizoensbier.

Poretti 9 I.P.A. per fles 5,50 
Een karakteristiek I.P.A. bier. Met rijke bitters,
bloemige en citrusachtige aroma’s.

Poretti 9 Belgian White per fles 5,50 
Een wit bier van lage gisting. 
Heerlijk fris en licht van karakter.



Pasta
Penne alla bolognese   13,50
Penne pasta met tomatensaus en rundergehakt.
Wijnsuggestie: Rosato primitivo sangiovese, Puglia, Italië

Spaghetti all’amatriciana 15,00 
Spaghetti pasta met een saus van verse tomaten, 
guanciale spek en Pecorino Romano. 
Deze pasta wordt licht pikant geserveerd.
Wijnsuggestie: Merlot Corvina, Venetië, Italië

Rigatoni salsiccia e funghi 15,00 
Huisgemaakte rigatoni pasta met een saus van verse
worst met venkel, paddenstoelen en Pecorino Romano.
Wijnsuggestie: Montepulciano, Abruzzo, Italië

Rigatoni
Rigatoni lijkt op penne, maar is iets groter en geribbeld aan 
de buitenzijde. Door de grote buisvormige opening stroomt 
de saus makkelijk de rigatoni in, waardoor de verhouding pasta
en saus goed in balans is. Het woord rigatoni komt van 
het Italiaanse woord rigati dat ‘getand’ betekent. 

Fusilli ai gamberi e piselli 16,50
Huisgemaakte fusilli pasta met gamba’s, doperwtensaus,
citroen en een schuim van gepofte knoflook.
Wijnsuggestie: Albariño, Rias Baixas, Spanje

Tagliatelle al sugofinto  14,00
Tagliatelle pasta met een vegetarische 
‘à la bolognese’ saus van bleekselderij, wortel, ui 
en een crème van burrata.
Wijnsuggestie: Valpolicella Ripasso, Venetië, Italië

Ravioli zucchine e gorgonzola  16,50
Ravioli gevuld met ricotta en spinazie.
Geserveerd in een saus van gorgonzola en 
geraspte courgette.
Wijnsuggestie: Montepulciano, Abruzzo, Italië

PizzE
Margherita  9,50
Tomatensaus, mozzarella en basilicum.

Historie pizza Margherita
Eén van de bekendste en eenvoudigste pizza uit Napoli dankt haar 
naam aan de 19e eeuwse Italiaanse koningin Margherita. Ze bracht 
een bezoekje aan de stad Napoli. Koningin Margherita vond
deze pizza zo lekker dat deze pizza sindsdien pizza Margherita heet.

Quattro formaggi  14,00
Gorgonzola, taleggio, pecorino en mozzarella.

Caprese  13,00
Basilicumsaus, buffelmozzarella en cherry tomaten.

Alle verdure  14,00
Tomatensaus, aubergine, paprika, courgette, 
champignons, ui, Pecorino Romano en mozzarella.

Calzone 16,00 
Een dubbelgeslagen pizza met tomatensaus, 
prosciutto cotto, salami, champignons en gorgonzola.

Bresaola 16,50 
Tomatensaus, bresaola, rucola, Parmezaanse kaas, 
mozzarella, pijnboompitten en geraspte citroen.

Prosciutto e funghi 15,00
Tomatensaus, prosciutto cotto, champignons en mozzarella.

Capricciosa 15,00
Tomatensaus, artisjokken, prosciutto cotto, 
taggiasche olijven, champignons en mozzarella.

Marinara 17,00
Tomatensaus, verse zalm, ansjovis, knoflook en rucola.

Gamberi e zucchine 17,00
Tomatensaus, gamba’s, courgette, peterselie en mozzarella.

Specialitá
Pancetta e focaccia  22,50
Op een lage temperatuur gegaarde buikspek met
salsa verde en een crème van focaccia brood.
Wijnsuggestie: Montepulciano, Abruzzo, Italië

Filetto ai funghi 26,00
Gebakken ossenhaas met paddenstoelen. 
Geserveerd met een saus van rode wijn.
Wijnsuggestie: Primitivo, Puglia, Italië

Caponata siciliana  17,50 
Een Siciliaanse ratatouille met burrata, geroosterde pecorino,
rozijnen, tomatensaus, basilicum en pijnboompitten.
Geserveerd met brood.
Wijnsuggestie: Albariño, Rias Baixas, Spanje

Historie burrata
Dit prachtige kaasje komt uit Puglia en is een ware delicatesse 
uit de Italiaanse keuken. Burrata is een verse kaas gemaakt van
mozzarella en room. Door de toevoeging van room is zowel
de smaak als structuur een stuk zachter dan gewone mozzarella.
De buitenkant is gemaakt van mozzarella en de binnenkant is
een combinatie van mozzarella en room, waardoor de kaas
een zeer romige en zachte smaak krijgt. 

Merluzzo e patate 25,00 
Kabeljauwfilet met een crème van aardappel, 
taggiasche olijven en peterselie.   
Wijnsuggestie: Chardonnay, Toscane, Italië

Dolci
Tiramisù all’ arancia  8,00
Mascarpone, sinaasappel, lange vingers en Grand Marnier.

Historie tiramisù
Dit bekende dessert komt oorspronkelijk uit de regio Veneto en 
betekent letterlijk ‘trek mij omhoog’, dat staat voor ‘maak mij blij’. 
Een ‘dolci’ met een mooie betekenis.

Panna cotta alla vaniglia 8,00
Vanilleroom met karamelsaus en fruit van het seizoen.

Sgroppino 8,00
Een verfrissend cocktail met citroen sorbetijs, 
wodka en prosecco.

Torta di mele 8,00
Lauwwarme appelcake geserveerd met vanille ijs 
en kaneelsaus.

Dama Bianca 7,50
Drie bolletjes vanille ijs met warme chocoladesaus 
en slagroom.

Dopo i Dolci 
Caffè di Saronno 7,50
Een dubbele espresso met Amaretto en slagroom. 

Affogato 4,50
Espresso met vanille-ijs.

Corretto Gusto 6,00
Espresso met Sambuca en slagroom. 

Espresso Martini 8,50
Een heerlijke twist op de klassieke Martini. Een naar koffie
smakende cocktail met wodka, espresso, koffielikeur en suikersiroop.

Alle specialitá gerechten worden geserveerd met
een garnituur van aardappelen en salade.

Antipasti
Pane e burro   5,00
Huisgemaakte broodjes met kruidenboter.

Caprese moderna  13,00
Een Napolitaans gerecht met een moderne twist
van tomaat, buffelmozzarella en basilicum. 
Wijnsuggestie: Chardonnay, Toscane, Italië 

Historie insalata caprese
De naam van dit gerecht vindt zijn oorsprong in de Italiaanse stad 
Capri (Napels) en is misschien wel de bekendste Italiaanse salade. 
Net als de pizza Margherita heeft dit gerecht de kleuren van de
Italiaanse vlag (groen-wit-rood) en wordt ook wel salade 
‘Tricolore’genoemd.

Carpaccio 14,50
Rundercarpaccio met rucola, Parmezaanse kaas,
pesto en pijnboompitten.
Wijnsuggestie: Rosato Primitivo Sangiovese, Puglia, Italië

Bruschette al pomodoro  9,00
Geroosterde broodjes met tomatensalsa.
Wijnsuggestie: Albariño, Rias Baixas, Spanje

Salmone marinato 15,50
Gemarineerde zalmfilet met een crème van bieten.
Wijnsuggestie: Chardonnay, Toscane, Italië

Tagliere della casa p.p. 17,50
Een proeverij van verschillende voorgerechten, 
vanaf 2 personen te bestellen, geserveerd op 
een plateau van 1 meter lang.

Zuppe
Zuppa al pomodoro  7,00
Tomatensoep met basilicum en buffelmozzarella. 
Geserveerd met een broodje.

Zuppa di piselli  7,00
Doperwtensoep met guanciale spek, 
gedroogde tomaten en een crouton.

  Ook als vegetarisch gerecht mogelijk.

Guanciale
Ook wel het meest sierlijke spek uit Italië genoemd, is gemaakt van
de kinnebak van het varken. De naam is afgeleid van het woord
guancia, dat Italiaans is voor ‘wang’. In elke regio wordt guanciale
op een andere manier bereid. De meest bekende bereidingswijze
vindt al eeuwen plaats in de regio Umbrië. Eerst wordt het wangspek
ingewreven met zeezout, knoflook, zwarte peper en kruiden. Deze
marinade krijgt tot wel zes weken de tijd om in het vlees te trekken. 
Daarna wordt de guanciale minstens drie maanden aan de lucht
gedroogd. Hierdoor worden de smaken geconcentreerder.
Wanneer het spek klaar is, heeft deze een mooie, goudbruine korst.
Een delicatesse om van te genieten.

Informatie over de allergenen in onze gerechten
overhandigen wij u graag.

 Vegetarisch gerecht


