Dinner

ANTIPASTI

ANTIPASTI

Antipasti

Mix van verschillende kleine voorgerechtjes: rauwe ham, vitello tonnato, carpaccio, aubergine,
mozzarella, tomaat, ansjovis, zalm, gegrilde groente en garnalen

12,50

Insalata Caprese

8,50

Insalata di Pera

8,50

Insalata Verdura

8,50

Insalata di Salmone

9,50

Insalata Carciofini

8,50

Prosciutto e Melone

9,50

Melone Dolce

9,50

Traditionele salade met verse tomaten, mozzarella en basilicum
Salade van rucola, gegrilde peer, gorgonzola en pijnboompitten
Salade van gegrilde, gemarineerde groenten met pecorino
Salade van gerookte zalm, gemarineerde en gegrilde courgette, geitenkaas en sinaasappelmarmelade
Salade van artisjokken, ansjovis en knoflook
Meloen met San Daniele ham

Meloen met geitenkaas, honing en walnoten

Vitello Tonnato

10,50

Carpaccio Classico

10,50

Insalata Carne Manzo

11,50

Dungesneden kalfsvlees met tonijnsaus en kappertjes
Dungesneden ossenhaas met parmezaanse kaas en rucola naar autentiek recept gecreëerd door
Giuseppe in Harry’s bar in 1950
Rucola salade met rosé gegrilde stukjes ossenhaas, gemarineerde paddestoelen en magorkaas

ANTIPASTI

VOORGERECHTEN

ZUPPA - SOEPEN
Zuppa di Pomodori

7,50

Zuppa di Pesce

8,50

Zuppa di Funghi

8,50

PANE CON SALSA - BROOD
Portie Olijven
Pane con Olio e Sale

2,50
4,50

Pane Tradizionale

4,50

Pane con Tapenade

4,50

Pane con Salmone Tapenade

4,50

Pane con Burro

4,50

Mixed Pane

9,50

Klassieke tomatensoep met basilicum

Traditionele vissoep op Siciliaanse wijze
Romige paddenstoelsoep met gestoofd kalfsvlees

Brood met olijfolie en grof zeezout

Brood met tomaat, knoflook, olijfolie en pesto
Brood met tapenade van licht zongerijpte tomaatjes, basilicum, mozzarella,
parmezaanse kaas en olijfolie
Brood met tapenade van zalm, kappertjes, knoflook en olijven
Brood met basilicumboter

Brood met verschillende tapenades en basilicum boter

Alle broodjes en tapenades zijn huisgemaakt

PRANZO

HOOFDGERECHTEN

PESCE - VIS
Salmone con lavendel

14,00

Salmone con Spinaccio

14,00

Linguetta con Limone

15,50

Scampi Diavola

18,00

Scampi con Aglio

18,00

Brazino

14,00

Dorade al Forno

14,00

Trio Di Chef

19,00

(Milaan)
Zalmfilet met lavendel en sinaasappelhoning
(Campania)
Zalmfilet met spinazie, mascarpone en prosecco
(Toscana)
Slibtong gebakken in limoenboter en afgeblust met brandy
(Abruzzo)
Gebakken scampi met Spaanse peper, peterselie, knoflook en witte wijn
(Liguria)
Gegrilde scampi met knoflook

(Sicilia)
Gegrilde zeebaars met knoflook en limoen
(Sicilia)
Dorade uit de oven met olijven, ui, witte wijn en tomaat
Slibtong, garnalen en zalm; gebakken in saus van vongole en cognac

COMBINEER UW GERECHT MET:
Spaghetti Aglio Olio (Abruzzo)

4,50

Spaghetti Siciliana

4,50

Spaghetti Spinazi

4,50

Risotto a la Parmazano

4,50

Patata a la Forno		

3,00

Met knoflook en olijfolie. Naar keuze met Spaanse peper
Met gegrilde groente en lichte tomatensaus
Spinazie, knoflook, basilicum en Parmezaanse kaas
Italiaanse rijst met Parmazaanse kaas
Gebakken aardappelen uit de oven

Alle visgerechten worden geserveerd met groene sla.

PRANZO

HOOFDGERECHTEN

Carne – Vlees
Spiedini di Carne Misto

13,00

Spiedini di Carne Picade

13,00

Filetto Pepe

14,00

Carne Manzo

18,00

Cotelete di Angelo

15,00

Filetto Maiala

14,00

• Griglia

18,00

spies van gegrilde ossenhaas, gekruid gehakt en varkenshaas op een mix van gegrilde groenten.
spies van gekruid gehakt op een salade van tomaat, olijven, uienringen, komkommer en geitenkaas.
gegrilde stukjes ossenhaas, groene pepersaus en cognac
gegrilde ossenhaas met saus van paddenstoelen en magorkaas.
lamskotelet van de grill met knoflook.
varkenshaas met crème fraîche, walnoten en witte wijn.

Misto

mixed grill van groenten met varkenshaas, lam, kipfilet en ossenhaas.

Scampi e Filetto

19,00

Costala Maiale – Spareribs
Costola Maiale

12,00

Costala Maiale Piri-Piri

12,00

Costala Maiale con Miele

12,00

gegrilde scampi’s in combinatie met gegrilde ossenhaas.

gemarineerde spare-ribs.

pikant gekruide spare-ribs.

in sinaasappel en honing gemarineerde spare-ribs.

COMBINEER UW GERECHT MET:
Spaghetti Aglio Olio (Abruzzo)

4,50

Spaghetti Siciliana

4,50

Spaghetti Spinazi

4,50

Risotto a la Parmazano

4,50

Patata a la Forno		

3,00

Met knoflook en olijfolie. Naar keuze met Spaanse peper
Met gegrilde groente en lichte tomatensaus
Spinazie, knoflook, basilicum en Parmezaanse kaas
Italiaanse rijst met Parmazaanse kaas
Gebakken aardappelen uit de oven

Alle vleesgerechten worden geserveerd met groene sla.

PRANZO

HOOFDGERECHTEN

POLLO I KIP
Galina di Limona

12,00

Pollo alla Funghi (Trentino)

13,00

Pollo Ubriaco (Campania)

13,00

Geroosterde kip met knoflook, rozemarijn, citroen en honing
Kipfilet, groente, tomatensaus, knoflook, bieslook en mascarpone
Kipfilet met peer, honing en walnoten in cognacsaus

COMBINEER UW GERECHT MET:
Spaghetti Aglio Olio

4,50

Spaghetti Siciliana

4,50

Spaghetti Spinazi

4,50

Risotto a la Parmazano

4,50

Patata a la Forno		

3,00

(Abruzzo)
Met knoflook en olijfolie. Naar keuze met Spaanse peper
Met gegrilde groente en lichte tomatensaus
Spinazie, knoflook, basilicum en Parmezaanse kaas
Italiaanse rijst met Parmazaanse kaas
Gebakken aardappelen uit de oven

TAJINE
Tajine di Pollo

17,50

Tajine di Angelo

18,50

Tajine di Vitello

18,50

Tajine di Pesce

21,50

Tajine di Mesto

21,50

kip, knoflook, rozemarijn, ui, olijf, limoen, koriander, tomaat en gegrilde groente.
lam, perzik, amandelen en sinaasappel.
kalf, courget, ui, aubergine, knoflook, salie en verse tomaat.
scampi, knoflook, koreander, citroen en ui.
Met of zonder spaanse peper.
Diverse soorten vis en een lichte siciliaanse saus.

Bij de Tajine serveren wij aardappel of risotto en salade.

PASTA

PASTA

Spaghetti Aglio Olio (Abruzzo)

Met knoflook en olijfolie. Naar keuze met Spaanse peper

9,50

Spaghetti Alla Nonna

13,50

Spaghetti alla Carbonara (Lazio)

13,50

Spaghetti Cozze Verde

16,50

Pappardelle con Camberoni (Sicilia)

16,00

Parpadella con fileto

16,50

Pappardelle Quattro Formaggio (Lombardia)

15,50

Tortellini con Salmone (Emilia-Romagna)

16,50

Tortellini con Formaggio di Capra (Ombri)

16,50

Tortellini con Spinaccio (Lombardia)

16,50

Tortellini a la Bolonese

15,00

Canelloni

14,50

Lasagna Salmone

16,50

Mix Pasta

16,50

Stukjes kip, spekjes, champignons en romige pesto saus
Met pancetta, eieren en parmezaanse kaas.

Met witte wijn, peterselie, knoflook en spaanse peper
Pappardelle met grote garnalen, knoflook, peterselie en olijfolie
parpadella met stukjes ossenhaas mascarpone knoflook en peterselie.
Met vier soorten kaas en basilicum
Met zalm en mascarpone-creme

Tortellini met geitenkaas, walnoten en honing
Met spinazie, ricotta en pecorino
tortellini met spinazie, ricotta en pecorino
tortellini met gehakt en tomatensaus

met asperges, ricotta, parmezaansekaas en basilicum.
Lasagna met zalm, courgette en geitenkaas
Mix van drie soorten pasta

U kunt pasta bestellen als voorgerecht, maar ook als tussengerecht.

RISOTTO

(RIJSTGERECHTEN)

Risotto Fruti di Mare, risotto met zeevruchten.
Risotto con Funghi, risotto met paddestoelen, parmezaan, olijfolie en pecorino.

17,50
16,50

PIZZA

PIZZA

Margarita klassieker met kaas, tomaat en oregano
9,50
Funghi kaas, tomaat en champignons
11,50
Caprese kaas, tomaat, mozzarella, basilicum en verse tomaat
13,50
Pizza Vegetale kaas, tomaat, gegrilde groenten en geitenkaas
14,50
Picante kaas, tomaat, Spaanse peper, rucola en knoflook
12,50
Quattro Formaggio tomatensaus en vier soorten kaas
14,50
Salmone kaas, tomaat, zalm en rucola
15,50
Salmone Speciale kaas, tomaat, zalm, spinazie en geitenkaas
15,50
Salmone con Asparago kaas, tomaat, zalm, groene asperges en mascarpone 15,50
Tonno kaas, tomaat, tonijn en ui
13,50
Tonno con Carciofini kaas, tomaat, tonijn, ui, kappertjes en artisjokken
13,50
Napolitana kaas, tomaat, ansjovis, ui, olijven en kappertjes
13,50
Frutti di Mare kaas, tomaat en zeevruchten
13,50
Salami kaas, tomaat en salami
12,50
Prociutto kaas, tomaat en ham
13,50
Quatro Stagioni kaas, tomaat, champignons, paprika, ham en salami
13,50
Americano kaas, tomaat, spek, ei en kip
13,50
Bolognese kaas, bolognesesaus, ui, knoflook en parmezaanse kaas
13,50
Vaticano kaas, tomaat, broccoli, rauwe ham, mozzarella en parmezaanse kaas
14,50
Pollo kaas, tomaat, kip, spinazie en ui
14,50
Calzone dubbelgevouwen pizza met kaas, tomaat, ham, salami, champignons, ui en paprika 14,50
Calzone Gamberoni dubbelgevouwen pizza met kaas, tomaat en garnalen
14,50
Calzone con Pollo
14,50
dubbelgevouwen pizza met kaas, tomaat, kip, geitenkaas, ui en spek

Calzone di Carne

14,50

Hawai tomaat, kaas, ananas en ham
Pera e Formaggio tomaat, kaas, peren, gorgonzola, pijnboompitten en rucola
Pizza speciaal Italia

13,50
14,50
14,50

Diavalo verse tomaat, kaas, pikante italiaanse worst en mozzarella
Ferde tomaat, kaas, spinazie, ui, ricotta en geitenkaas

13,50
13,50

dubbelgevouwen pizza met Italiaans gekruid gehakt, ui, champignons en mét of zónder Spaanse peper

tomaat, kaas, parmaham, gedroogde verse tomaten, rucola en mozzarella

U kunt natuurlijk ook zelf uw pizza naar keuze samenstellen.
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