
lekker ite — smakelijk eten — buon appetito — guten appetit  —  enjoy your meal — bon appétit 

Bestellen kan tot 21.00 uur 
 
100 Bruschetta, vijf gegrilde broodjes met knoflook, gesneden tomaat,  
 gesneden olijven, besprenkeld met extra vergine olijfolie,  
 zout en peper 9,25 
101 Pizzabrood met kruidenboter 6,75 
102 Carpaccio, dunne rauwe ossenhaas met parmezaanse kaas, olijfolie, 
 balsamico, pijnboompitten en rucola 13,50 
103  Vitello Tonnato, gesneden kalfsvlees bedekt met romige,  
 tonijn-mayonaisesaus, ansjovis en kappertjes 13,50 
104  Portie olijven, gekruid met peterselie en knoflook (pikant) 7,25 
105 Prosciutto con melone, rauwe ham met meloen  12,25 
108  Antipasto della casa, verschillende koude lekkernijen uit onze keuken 13,25 
  2 – 3 personen   25,25 
  4 – 5 personen  46,50 
 

 
113  Zuppa di pomodoro, tomatensoep 6,50 
114  Zuppa di funghi, champignonsoep 6,50 
123  Zuppa di pesce, vissoep 7,50 
 
 

115  Insalata mista, gemengde salade met rode sla, tomaten en komkommer  8,50  
116  Insalata caprese, salade van verse tomaten, mozzarella, pesto  
 en basilicum  12,50 
 
 
 

Deze gerechten worden geserveerd met brood 

 
 



lekker ite — smakelijk eten — buon appetito — guten appetit  —  enjoy your meal — bon appétit 

Bestellen kan tot 21.00 uur 
 
180 Alla gorgonzola, met gorgonzolasaus 15,25 
181 Al salmone e caviale, met zalm, kaviaar, room, boter en vodka  15,75 
182 Al prosciutto crudo e basilico, met rauwe ham en basilicum 15,75 
183 Della casa, met varkenshaas, champignons en roomsaus 15,75 
298 Vegetariana, vegetarisch met groente en tomatensaus 15,75 
 
 

 
184 Al salmone e caviale, met zalm, kaviaar, roomboter, vodka  
 en tomatensaus 15,50 
185 Al frutti di mare, met garnalen, inktvis, mosselen, knoflook,  
 peterselie, witte wijn en tomatensaus 15,50 
186 Al Bolognese, met rundergehakt in tomatensaus,  
 parmezaanse kaas en peterselie 15,50 
198 Vegetariana, vegetarisch met groente en tomatensaus 15,50 
 
 

 
187 Alla carbonara, met gerookt spek, ei, peterselie,  
 room en kaas 14,25 
188 Bolognese, met rundergehakt in tomatensaus,  
 parmezaanse kaas en peterselie 14,25 
191 Frutti di mare, met garnalen, inktvis, mosselen,  
 knoflook, peterselie, witte wijn en tomatensaus 15,25 
199 Salsa piccante, met tomatensaus, kappertjes, olijven  
 en pikant 15,25 
220 Aglio olio, met knoflook, peterselie, pikant en olijfolie  14,75 
 
 
 

De pasta’s worden geserveerd met brood 
Glutenvrije pasta’s in overleg mogelijk 3,50 extra 

 
 



lekker ite — smakelijk eten — buon appetito — guten appetit  —  enjoy your meal — bon appétit 

Bestellen kan tot 21.00 uur 
 
192 Lasagna al forno, deegplakjes met kaas, bolognesesaus en  
 bechamelsaus, in de oven gebakken 15,25 
193 Lasagna alla gorgonzola, deegplakjes met kaas, bolognesesaus,  
 gorgonzola en bechamelsaus 16,50 
201 Lasagna con pesce, deegplakjes met kaas, napolitanasaus,  
 bechamelsaus en frutti di mare 16,50 
196 Cannelloni, deeggerecht met spinazie, ricotta, napolitanasaus  
 en parmezaanse kaas 15,25 
 
 

 
194 Prosciutto crudo e basilico, met rauwe ham en basilicum 15,75 
195 Al pomodoro e basilico, met tomaten en basilicum 15,75 
294 Alla carbonara, met gerookt spek, ei, peterselie, room en kaas 15,75 
 
 

 
Voor ouderen wordt een grote pizza gerekend 
 
144 Frikandel, met patates frites, appelmoes en mayonaise 8,75 
145 Kroket, met patates frites, appelmoes en mayonaise 8,75 
151 Patates frites, met appelmoes en mayonaise 4,90 
152 Penne of spaghetti Bolognese, met rundergehakt in tomatensaus, 
  parmezaanse kaas en peterselie  8,75 
147 Pizza bambino, tomatensaus, kaas en ham  8,75 
148 Pizza salame, tomatensaus, kaas en salami  8,75 
   
 
 
 

De pasta’s worden geserveerd met brood 
Glutenvrije pasta’s in overleg mogelijk 3,50 extra 

 
 
 
 



lekker ite — smakelijk eten — buon appetito — guten appetit  —  enjoy your meal — bon appétit 

Bestellen kan tot 21.00 uur 
 
155 Petto di pollo grigliato, gegrilde kipfilet   19,25 
157 Pollo alla romana, kipfilet, gebrocheerd in witte wijnsaus, met  
  paprika, spaanse peper, uien, roomsaus en tomatensaus     19,75 
158 Filetto, ossenhaas — rare, medium of well done  (gebakken of          
  gegrilld) Keuze uit: champignonsaus, pepersaus of gorgonzolasaus    26,50 
162 Arosto misto, diverse soorten gegrild vlees                               26,50  
167 Involtini, varkenshaas gevuld met rauwe ham, mozzarella  
  en basilicum      24,50 
168 Saltimbocca alla romana, dun gesneden varkenshaas, mozzarella, 
  rauwe ham en salie, gebrocheerd in een witte wijnsaus  24,50 
169 Il cuoco decide (voor twee personen), de kok beslist wat u gaat eten  53,95 
211 Costata, gegrilde ribeye, — rare, medium of well done             200 gr.  24,25 
  Keuze uit: champignonsaus, pepersaus of gorgonzolasaus        300 gr.  32,50 
212 Entrecôte, — rare, medium of well done                            200 gr.  24,25 
  Keuze uit: champignonsaus, pepersaus of gorgonzolasaus  300 gr.  32,50 
  (gebakken of gegrilld) 
 

 
210 Spareribs, 500 gr. per portie, met patates frites 19,95 
213 Hamburger, met wedges aardappelen   14,95 
   met ei en wedges aardappelen  15,95 
215 Schnitzel Hans, keuze uit: champignonsaus of pepersaus  22,00 
216 Varkensschnitzel, keuze uit: champignonsaus of pepersaus  17,50 
217 Gegrilde T-bone steak, ± 500 gr  33,95 
 

 
170 Trance di salmone, gegrilde zalmmoot  23,95 
171 Filetti di sogliola, zeetongfilet met saffraan   23,00 
172 Gamberoni alla griglia, gegrilde gamba’s       23,50 
173 Trance di tonno, gegrilde tonijn — rare, medium of well done  23,95 
174 Pesce di spada, gegrilde zwaardvis  23,95 
179 Il cuoco decide (voor twee personen), de kok beslist wat u gaat eten  60,00 
 

Hoofdgerechten worden geserveerd met brood, 
patates frites of gebakken aardappelen 

 

Maak uw hoofdgerecht compleet  

warme groente 1,50 / frisse salade 1,50 / spaghetti aglio olio 3,00  
broodmandje 3,50 / saus 1,50 / kruidenboter 2,00 / extra patates frites 1,50 



lekker ite — smakelijk eten — buon appetito — guten appetit  —  enjoy your meal — bon appétit 

Bestellen kan tot 21.00 uur 
 
Deze pizza’s zijn belegd met tomatensaus en kaas  
 
02 Salame, salami 11,25 
04 Prosciutto, ham 11,25 
07 Vesuvio, champignons en salami 12,50 
08 Bolognese, met bolognesesaus 12,50 
11 Hawaii, ham en ananas 12,75 
12 Quattro stagioni, ham, champignons, salami, kappertjes,  
 olijven en ansjovis 14,50 
14 Paesana, champignons, ham, salami, spek en uien 13,50 
17 Carbonara speciale, salami, ham, spek, rosbief, ei en uien 15,50 
18 Calzone, vlees en groente (dubbelgeslagen) 15,00 
19 Alla Steffo, spinazie, ham, uien, paprika en kip 13,50 
22 Peperone, ham, champignons, paprika, pepers en uien (pikant) 13,50 
25 Jozef, champignons, ham, uien, salami en paprika 13,25 
27 Mozzarella, champignons, ham, salami en jonge Italiaanse kaas 13,50 
32 Shoarma, shoarma, paprika en uien 13,50 
47 Del pioniere, champignons, ham, uien, knoflook, ossenhaas,  
 varkenshaas en gorgonzola (pikant) 17,45 
51 Vasco Rossi, champignons, salami, varkenshaas, spek,  
 gorgonzola (pikant) en uien  16,25 
58 Silvestro Stallone, varkenshaas, ossenhaas, ham, salami, spek,  
 schijfjes tomaat, rosbief, uien en gorgonzola 17,95 
64 Anni quaranta, mozzarella, spek, knoflook, ham, uien  
 en gorgonzola (pikant) 14,95 
68 Giulia, champignons, mozzarella, rucola, rauwe ham en  
 grof geraspte parmezaanse kaas 16,25 
 

 
Veganistische of glutenvrije pizza’s 3,50 extra 

Voor een kleine pizza brengen wij 1,00 in mindering  
 
 
Aan de pizza’s kunt u extra ingrediënten toevoegen 
 

Groente  2,50 Vis  3,50 Ossenhaas   3,75 Vlees  2,75 
Gamba’s p. st.  3,85 Fruit  2,50 Varkenshaas  3,50 Kipfilet  3,50 
Paling p. st. 3,85 
 
Het verwijderen van ingrediënten wordt niet in mindering gebracht 
 
 
 
 



lekker ite — smakelijk eten — buon appetito — guten appetit  —  enjoy your meal — bon appétit 

Deze pizza’s zijn belegd met tomatensaus en kaas  
 
09 Napolitana, ansjovis en kappertjes                                            13,00 
36 Mafiosa, tonijn en uien                                                                 14,50 
30 L’Arcobaleno, zalm, tonijn, garnalen, mosselen en knoflook               16,25 
35 Funghi alla marinara, tonijn, zalm, garnalen, mosselen en champignons  15,25 
66 Mare di Sardegna, zalm, tonijn, garnalen, ansjovis, mosselen  23,75 
 en vijf grote gamba’s 
67 Stella Marina, zalm, surimi krab, drie grote gamba’s,  
 ansjovis en knoflook   21,00 
 

Deze pizza’s zijn belegd met tomatensaus en kaas  
 

01 Margherita 8,25 
03 Funghi, champignons 11,25 
10 Braccio di ferro, mozzarella, spinazie en verse tomaten  14,50 
39 Vegetariana, champignons, mozzarella, gorgonzola, uien en asperges  13,50  
40 Quattro formaggi, gorgonzola, mozzarella en parmezaanse kaas  14,00 
42 Rosina, paprika, asperges, pepers en artisjokken  13,00 
43 Cittadina, champignons, paprika en uien  12,50 
45 Barbaresca, paprika, knoflook, artisjokken, uien en pepers (pikant) 13,00 
69 Grigliata di verdura, gegrilde groente  16,00 
70 Spinaci, spinazie, ei, uien en mozzarella                    14,50 
 

Deze pizza’s zijn belegd met tomatensaus en mozzarella  
 

71 Caprese, verse tomaten, pesto en basilicum 14,50 
72 Quattro Mori, salciccia fresca (sardijnse worst), pecorino  
 en gedroogde tomaten  16,00 
73 Cantoniera, champignons, gorgonzola, parmaham en Grana Padano  16,00 
74 Ortolana, paprika, rucola, aubergine en uien  16,00 
 

Veganistische of glutenvrije pizza’s 3,50 extra 
Voor een kleine pizza brengen wij 1,00 in mindering (m.u.v. de Margherita)  

 

Aan de pizza’s kunt u extra ingrediënten toevoegen 
 

Groente  2,50 Vis  3,50 Ossenhaas   3,75 Vlees  2,75 
Gamba’s p. st.  3,85 Fruit  2,50 Varkenshaas  3,50 Kipfilet 3,50 
Paling p. st. 3,85 
 

Het verwijderen van ingrediënten wordt niet in mindering gebracht 
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Tiramisu, huisgemaakt, typisch Italiaans dessert 6,75 
Panna cotta, gekookte room met karamelsaus 6,75 
Dame blanche, drie bolletjes Italiaans vanille-ijs, warme chocoladesaus 
en slagroom 7,25 
Cassata, ijs met gezoete ricotta en marsepein, met gekonfijte vruchten 
en slagroom 6,00 
Torta fantastica, individueel ijstaartje van vanille en karamel roomijs,  
met karamel en chocolade 7,75 
Coppa stracciatella, heerlijk vanille ijs, gedraaid met chocoladesaus  
en gegarneerd met chocolade snippers 7,75 
Coppa amarena, sierlijk glas gevuld met heerlijk Italiaans roomijs  
met Italiaanse kersensiroop 7,75 

 
Cocktails voor bij een lekker dessert 
Pornstar Martini vodka, passievrucht en limoen 8,00 
Espresso Martini koffielikeur, vodka en espresso 8,00 
La la Margherita triple sec, citrus en butterfly pea flower 8,00 
Aperol Spritz aperol, spa rood en prosecco 8,00 
Scroppino citroenijs, prosecco en vodka 8,00 

 

 
Irish coffee 7,00 
Spanish coffee 7,00 
Italian coffee 7,00 
French coffee 7,00 
 

 
Mr Eggy Mr. Eggy zit vol met verrassingen speciaal voor jou  
 In zijn buik zit heerlijk vanille ijs 5,75 
Ovetto Een ijsje met vanille- en karamelsmaak én een chocolade ei  
 met verrassingen 5,75 
Friky Het monsterlijk lekkere aardbeien roomijs van ons 
 vriendje Friky 5,75 
Clarabella Bella wil zo graag met jou mee dat zij van haar melk heerlijk  
 vanille ijs heeft gemaakt 5,75 
Kinderijsje  Twee bolletjes Italiaans ijs (aardbeien en vanille) en slagroom 5,75 



lekker ite — smakelijk eten — buon appetito — guten appetit  —  enjoy your meal — bon appétit 

 
Is er bij u sprake van een allergische reactie op één of meer van de onderstaande  
producten? 
Alstublieft, meld dit ons. 
 
Sind Sie auf eine oder mehrere der folgenden Produkten allergisch? 
Bitte, sagen Sie uns. 
 
Êtes vous allergique à un ou plusieurs des produits suivants? 
S.v.p., dites-nous. 
 
Are you allergic to one of the following products? 
Please, tell us. 
 
 
 

Nederlands Deutsch Français English 
 
Tarwe Getreide Froment Wheat products 

Schaaldieren Krustentiere Crustacés Crustaceans 

Ei Ei Oeuf Egg 

Vis Fisch Poisson Fish 

Pinda’s Erdnüsse Cacahuètes Peanuts 

Soja Soja Soya Soy 

Melk Milch Lait Milk 

Noten Nüsse Noix Nuts 

Selderij  Sellerie Céleri Celery 

Mosterd Senf Moutarde Mustard 

Sesamzaad Sesam Sésame Sesame 

Zwaveldioxide Schwefeldioxid Dioxide de soufre Sulfur dioxide 

Sulfiet Sulfit Sulfite Sulfite 

Lupine Lupine Lupin Lupine 

Weekdieren Weichtiere Mollusques Mollusks 


