Antipasti freddi
Koude voorgerechten
Crostini all’originale
Geroosterde broodjes met cherrytomaatjes, knoflook en basilicum
Tris di carpaccio
Trio van carpaccio (vlees, vis en vitello tonnato)
Antipasto misto “il Colosseo” (vanaf 2 personen)
Italiaanse proeverij van verschillende voorgerechtjes

8.50
13.50
15.50 p.p.

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
Zuppe
Soepen
Zuppa di pomodoro e basilico
Tomatenbasilicumsoep met mascarpone
Zuppa della stagione
Soep van het seizoen

6.50
7.00

Insalate
Salades
Klein

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

Groot

11.00

14.50

11.00

14.50

12.50

16.00

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

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

Secondi
Hoofdgerechten

Saltimbocca alla Romana
22.50
Kalfsvleeslapjes met parmaham, salie en belpaesekaas in een witte wijnsaus
Tagliata di manzo con parmigiano, rucola e pomodorini
24.50
Getrancheerde tournedos met rucola, cherrytomaatjes en geschaafde
Parmezaanse kaas
Costolette d’agnello d’estate
24.50
Gegrilde lamsracks met tomaatjes, knoflook, basilicum en olijven

Tonno al salsa verde
Torentje van verse gegrilde tonijn met tomaat en salsa verde
Pesce del Giorno
Vis van de dag
Coda di rospo avvolta nella pancetta
Zeeduivel gewikkeld in Italiaanse spek met salmoriglio

24.50
dagprijs
24.50

Contorni
Bijgerechten
Schaaltje pasta
Schaaltje aardappels
Schaaltje groenten
Schaaltje salade

6.50
4.75
4.75
4.75

Bovenstaande hoofdgerechten worden standaard met twee bijgerechten door
de chef geserveerd.

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

