TAKE AWAY MENU
Fles wijn rood/wit/rosé
Blikje peroni bier

12.50
2.50
Antipasti freddi
Koude voorgerechten

Crostini all’originale
8.50
Geroosterde broodjes met cherrytomaatjes, knoflook en basilicum
Vitello tonnato
13.50
Dungesneden kalfsvlees met tonijnsaus
Carpaccio di carne o pesce
13.50
Carpaccio van ossenhaas, bresaola, tonijn of zalm
Met keuze uit verschillende soorten dressingen: citroen en olijfolie, pesto,
honingmosterd, truffelmayo of aioli
Antipasto misto “il Colosseo”
18.50
Italiaanse proeverij van verschillende voorgerechtjes
Antipasti caldi
Warme voorgerechten
Datteri con formaggio di capra
9.75
Dadels gewikkeld in Italiaanse spek en geitenkaas
Biscottini di riso
9.75
Risotto-koekjes met truffelmayonaise
Parmigiana di melanzane
12.50
Aubergineschotel uit de oven met tomatensaus, buffelmozzarella en
parmezaanse kaas
Insalate
Salades
Insalata formaggio di capra e fichi
Salade met zachte geitenkaas en verse vijgen
Insalata caprese
Salade met tomaat, buffelmozzarella en pesto
Insalata tonno
Salade met verse gegrilde tonijn en truffelmayonaise

11.00
11.00
12.50

Heeft u een allergie of andere wensen? Meld het ons, wij helpen u graag.

Paste
Pasta’s
Pasta d’estate
14.75
Verse pasta met knoflook, olijfolie, cherrytomaatjes, olijven, rucola en
parmezaanse kaas
Pasta all’aglio, olio, pepperoncino, pomodorini, zucchine, menta, scaglie di
limone e scampi
14.75
Verse pasta met knoflook, olijfolie, rode pepertjes, cherrytomaatjes,
courgettes, munt, citroenrasp en gamba’s
Pasta gorgonzola e fichi
14.75
Verse pasta met gorgonzolakaas en verse vijgen
Pasta pollo, pancetta e pesto
14.75
Verse pasta met kip, Italiaanse spek en pesto
Pasta bolognese con formaggio di capra
14.75
Verse pasta met gehaktsaus en zachte geitenkaas
Pasta pescespada alla siciliana
14.75
Verse pasta met zwaardvis, olijven, kappertjes en munt in tomatensaus
Paste sfornati
Pasta’s uit de oven
Lasagna salmone e tartufo
14.75
Lasagne met gerookte zalm en truffel
Rotolo con melanzane e pomodoro
14.75
Verse pastarol gevuld met aubergines en tomaat, gegratineerd met
buffelmozzarella
Lasagna tradizionale
14.75
Lasagne met gehaktsaus, beenham en bechamel
Dolci
Nagerechten
Tiramisú
Tiramisú gemaakt van koffie en amaretto
Tartufo classico
Chocolade-truffelijs met karamelsaus

7.00
7.50

Heeft u een allergie of andere wensen? Meld het ons, wij helpen u graag.

Menu del Pranzo/Lunchkaart
Panini/Belegde ciabatta:
Panino caprese
€7,50
Broodje tomaat, buffelmozzarella en pesto
Panino salmone affumicato
€8,50
Broodje gerookte zalm, ui, kappertjes en truffelmayo
Panino Italiano
€8,00
Broodje parmaham, parmezaanse kaas en rucola
Panino pollo affumicato
€7,50
Broodje gerookte kipfilet met honingmosterddressing
Panino il Colosseo
€7,50
Broodje buffelmozzarella, tonijn en tomaat
Panino carpaccio
€8,50
Broodje carpaccio van ossenhaas, pesto en parmezaanse kaas
Panini caldi/Warme ciabatta:
Panino prosciutto cotto
€7,50
Broodje warme beenham met honingmosterddressing
Panino caprese al forno
€7,50
Broodje tomaat, buffelmozzarella en pesto
Panino hamburger Italiano
€7,50
Broodje Italiaanse hamburger met buffelmozzarella, tomaat en pesto
Panino capra
€7,50
Broodje geitenkaas, noten en honingmosterddressing
Panino salsiccia
€7,50
Broodje Italiaanse braadworst
Panino gorgonzola e pancetta
€8,00
Broodje gorgonzola, Italiaanse spek, tomaat en balsamico-siroop
Panino taleggio e prosciutto cotto
€8,00
Broodje taleggiokaas, beenham, paddestoelen en balsamico-siroop
Panino filetto alla Siciliana
€8,50
Broodje ossenhaaspuntjes op Siciliaanse wijze
Uova strapazzate/Roereieren op een ciabatta
Uovo pomodoro e pancetta
Roerei met tomaat en spek
Uovo salmone e cipolla
Roerei met gerookte zalm en uien
Uovo al ‘Colosseo’
Roerei van de chef

€8,50

