
Antipasti
Voorgerechten

Pane Fatto in Casa     4,50
Huisgemaakt brood 
geserveerd met pikante kruidenboter of pesto

Olive condite     3,50
Knoflook olijven 

Focaccia     5,50
Met Parmaham en olijven

Minestre 
Soepen

Crema di Pomodoro e Basilico     5,50
Tomatencrèmesoep met mascarpone en basilicum

Zuppa di Pesce        12,50
Vissoep gevuld met vongole, inktvis, zalm en gamba’s

Insalate
Salades

Caprese Tricolore  10,00
Buffelmozzarella, tomaat, avocado, rucola en basilicum

Filetto di manzo   12,50
Ossenhaaspuntjes met truffelmayonaise, gemengde bladsla, 
gemarineerde champignons en rode ui

Cesare    11,50
Romeinse sla met gegrilde kip, ansjovis, Parmezaanse kaas,
mosterdvinaigrette en crostini

Salmone e gamberetti     13,50
Gerookte zalm en Noorse garnalen, spinazie, komkommer,
rode ui en kruidenolie

Caprina               10,50
Spinazie, geitenkaas, zongedroogde tomaat, appel, 
walnoot en honing

Gamberi            12,50
Rucola, gebakken gamba’s, knoflook, cherrytomaat, rode ui en citroen  
    
Bietola                10,50
Rucola, carpaccio van biet, geroosterde paprika, geitenkaas en honing

   Bambini
Kindermenu (tot 12 jaar)

Maak samen met Enzo of Peppe je eigen pizza!
Je mag zelf het deeg uitrollen en je pizza beleggen met wat jij lekker vindt

Of 

Spaghetti Bolognese met Parmezaanse kaas
Of 

Pasta pesto met Parmezaanse kaas
Na het eten mag je ook je eigen ijsje versieren!   

7,50

   Pizza metro
Een pizza van een meter lang!

 De pizzaiolo bereidt een meterpizza met verschillende ingrediënten     42,50



Antipasti
Voorgerechten

Bruschetta Pomodoro     7,50
Bruschetta met tomaat

Vitello Tonnato  11,50
Rosé gebraden kalfsfricandeau, kappertjes en tonijncréme

Carpaccio  11,00
Dungesneden ossenhaas met rucola, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en truffelcréme

Bresaola                      12,50
Gedroogde ossenhaas met gemarineerde champignons,  
walnoten, rucola, Parmezaanse kaas en kruidenolie

Salmone Marinato  10,50
Zalm gepekeld in rode biet met spinazie, limoen en crème van dille

Antipasti Mista  14,50
Vier soorten vleeswaren met olijven, Parmezaanse kaas 
en crème van balsamico

Antipasti Caldi
Warme voorgerechten

Tortelini in Brodo  11,50
Gevuld met rundvlees, geserveerd in huisgemaakte vleesbouillon 
met een chip van Parmezaan en truffel room

Calamaretti Fritti    10,00
Gefrituurde inktvisjes met remouladesaus en citroen

Polpette in Salsa Arrabbiata  10,50
Gehaktballetjes in pittige tomatensaus

Bocconcini di Filetto alla Boscaiola  12,50
Gebakken ossenhaaspuntjes met witte truffelsaus

Gamberi di Lusso             12,00
Gepelde gamba’s in olijfolie, knoflook en rode peper

Vongole Veraci  11,00
Venusschelpjes met cherrytomaten, knoflook, rode peper, 
peterselie en witte wijn

Paste
Pasta’s

Spaghetti Bolognese    8,50
Bolognesesaus, rucola en Parmezaanse kaas

Spaghetti con Pollo alla Griglia  13,50
Gegrilde kip met bacon-champignonsaus, rucola en Parmezaanse kaas 

Ravioli Ricotta e Spinaci  11,50
Ravioli gevuld met ricottacrème, spinazie, tomaat, spinazie en kruidenolie

Ravioli crostacei  17,50
Ravioli gevuld met schaaldieren geserveerd met een grote gamba, vongole, 
kleine gamba’s, knoflook, tomaa,t en peterselie

Spaghetti con Salmone  12,50
Gebakken zalm met een saus van gorgonzola, rode ui, cherrytomaat, 
rucola en Parmezaanse kaas 

Spaghetti con Vongole  14,50
Venusschelpjes met cherrytomaat, knoflook, rode peper, peterselie
en witte wijn

Melanzana    9,50
Lasagna van aubergine, mozzarella, tomaat, rucola en Parmezaanse kaas

Lasagna Tradizionale  12,50
Traditioneel met bolognese- en bechamelsaus, rucola en Parmezaanse kaas

Tagliatelle con Filetto e Tartufo  18,50
Gebakken ossenhaas met truffelsaus, rucola en Parmezaanse kaas

Tagliatelle con Gamberi all’Aglio  18,50
Gepelde gamba’s met romige knoflooksaus, rode peper, 
rucola en Parmezaanse kaas



Risotto
Risotto

Risotto al Tartufo  12,50
Bospaddenstoelen met truffel, rucola en Parmezaanse kaas

Risotto alla Pescatora 12,50
Schaal- en schelpdieren met gebakken gamba’s, rucola 
en parmezaanse kaas

Il Pesce
Visgerechten

Salmone alla Griglia 19,50
Gegrilde zalm gegratineerd met mozzarella en pesto

Merluzzo 22,50
Gebakken kabeljauwfilet met citroen en tomatenolie

Gamberoni 24,50
Grote garnalen met pikante roomsaus

Misto di Pesce 27,50 p.p.
Gemengde visschotel van de grill (vanaf 2 personen)

Pescato del Giorno Dagprijs
Vangst van de dag

Bij bovenstaande visgerechten worden roseval aardappels, frites of pikante knoflook pasta geserveerd

Le Carni
Vleesgerechten

Filetto al Tartufo  26,50
Gebakken ossenhaas met saus van witte truffel

Costolette di Agnello  24,50
Gebakken lamskoteletten met zoete saus van gepofte knoflook

Tagliata  23,50
Gegrilde flank-steak met rucola, Parmezaanse kaas en citroen

Saltimbocca “Il Mercato”  18,50
Varkenshaas medaillons omwikkeld met prosciutto en saus van Marsala

Misto di Carne alla Griglia  27,50 p.p.
Gemengde vleesschotel van de grill (vanaf 2 personen)

Specialita del Giorno  Dagprijs
Vleesspecialiteit

Bij bovenstaande vleesgerechten worden roseval aardappels, frites of pikante knoflook pasta 
geserveerd

Contorni
Bijgerechten

Verdure Grigliate    4,00
Gegrilde groenten

Insalata Mista    4,00
Gemengde salade

Melanzana    5,50
Een kleine ovenschotel van aubergine, mozzarella, 
tomaat, rucola en Parmezaanse kaas

Pasta Aglio olio e Peperocino   4,00
Pasta met knoflook en Spaanse peper

Patate Fritte Speciali   4,00
Frites uit de oven met truffelolie en kaas

Patate Roseval   4,00
Geroosterde Roseval aardappels

Funghi Trifolati   4,50
Gebakken champignons met knoflook, witte wijn en peterselie




