
hoofd
gerechtenhoofdhoofd
gerecht

en
gerecht

enhoofd
gerechtenhoofd
gerechten

dessertsdessertsdessertsdessertsdesserts

lunchlunchlunchlunchlunch
pizza'spizzapizza''

ss
pizza'spizza's

salades
salade

s
salade

s
salades
salades

pasta'spastapasta''sspasta'spasta's

soepensoepensoepensoepensoepen

Focaccia Tri Colore (gegrild)  10
met mozzarella, tomaat en groene pesto

Focaccia Italia (gegrild)  11
met mozzarella, salami en groene pesto

Focaccia Veggie (gegrild)  9
met verschillende gegrilde groenten  

en mozzarella

Focaccia Tonijn   8
met mediterrane aardappelsalade

Italiaanse bol Gezond   12,5
met romana sla, tomaat, ei, ham en kaas

Italiaanse bol Gerookte Zalm  10
met gerookte zalm, kruidenroomkaas,  

kappertjes en rode ui

Italiaanse bol Parma  10
met parma ham, geitenkaas,  

zongedroogde tomaat en rucola

Italiaanse bol Tonijn  11,5
met tonijnsalade, zwarte olijf, rode pesto,  

ei, zongedroogde tomaat en rucola 

Italiaanse bol Carpaccio  11,5
met ossenhaas, parmezaan, rucola  

en pijnboompitten

Caesar salade met kip  17,5
met gegrilde kip, spek, sla, tomaat, ei,  

ansjovis, parmezaan en croutons

Salade Geitenkaas  16,5
met gegrilde groenten

Salade Zalm  18,5
met gerookte zalm en gamba's

Tiramisu   8,95
met mascarpone, cacao en amaretto

Panna Cotta   8 
van witte chocolade met rood fruit

Mousse van Limoncello  8,5
met munt en frambozen 

IJscoupe   8,5 
met 3 soorten ijs en slagroom

Cannoli   8,5
met riccota en frambozen

Vitello tonnato  15,5
met kalfsfricandeau, kappertjes en tonijnmayonaise

Rundercarpaccio  14,5
met zongedroogde tomaten, rucola, pijnboompitten,  

parmezaan en truffelmayonaise

Caprese  11,5
salade met pomodori tomaten, buffelmozzarella,  
   pijnboompitten, basilicum en aceto basalmico 

Bruschetta met tomaat  9

Bruschetta met geitenkaas en funghi  10,5

Bruschetta met gerookte zalm  11,5

Parmaham met meloen  12,5

Gamba al aglio  8,5
met gebakken gamba’s, knoflook, chillipeper en bosui

Gegrilde 1/2 Kip uit de oven  18,5
met gebakken aardappelen  

en rozemarijn

Cotoletta alla Milanese  18,5
italiaanse schnitzel met frites 

Tagliata di Manzo  22,5
gesneden ossenhaas met rucola,  

basalmico en grana padano 

Saltimbocca a la Romana  21,5
dunne opgerolde lapjes kalfsvlees,  

prosciutto crudo en salie

Zeebaars al Cartoccio  24,5
gekruide zeebaars gewikkeld in folie

Mosselen op Italiaanse wijze  22,5
“impepate”, met citroen, peterselie en peper

Kabeljauw op Italiaanse wijze  23,5
gegaard in visbouillon  

met aardappelen en olijven

Scampi a la Busara  21
scampi's in tomatensaus

Sliptong a la Mugnaia  22,5
in roomboter gebakken sliptong  

met citroen en peterselie

Minestronesoep  7,5
met pasta, witte bonen, courgette, wortel,  

bleekselderij, witte kool en spekjes

Pomodorisoep  7,5
met tomaten, ui, knoflook en crème fraîche

Pasta Carbonara  14,5
met pancetta, ei en parmezaan

Pasta Bolognese  17,5
met tomatensaus en rundergehakt

Pasta Mare e Monti  18,5
met funghi porcini en gamba's

Pasta Pollo  15,5
met groene pesto, pijnboompitten, 

cherrytomaten, rucola, kip en parmezaan 

Pasta alla Norma   13,5
met tomatensaus, aubergine,  

kappertjes, basilicum en ricotta

Ravioli spinazie ricotta  14,5
gevulde pasta met ricotta, spinazie,  

botersaus en salie

Pasta Gamba  18,5
met tomatensaus, knoflook, rucola,  

cherrytomaten en gamba’s

Pasta met funghi ai Porcini   13,5
met roomsaus, knoflook, champignons, 

eekhoorntjesbrood en parmezaan

Lasagne  20,5
met tomatensaus, rundergehakt  

en mozzarella 

Pizza Margherita  9,5
met tomatensaus en mozzarella

Pizza Napoletana  10,5
met tomatensaus, mozzarella en ansjovis  

Pizza Quattro Formaggi  13,5
met tomatensaus, mozzarella,  

gorgonzola, taleggio en parmezaan

Pizza Diavola  14,5
met tomatensaus, mozzarella,  

salami en rode peper

Pizza Quattro Stagioni  13,5
met tomatensaus, mozzarella, courgette,  

aubergine, gekookte ham en salami

Pizza Ortolana   10
met tomatensaus, mozzarella,  

aubergine en courgette

Pizza Prosciutto  14,5
met tomatensaus, mozzarella,  
parmaham, parmezaan, rucola  

en cherrytomaten

Pizza Pepperoni  11,5
met tomatensaus, mozzarella,  
pepperoni en groene paprika

Pizza Caprese   11,5
met tomatensaus, mozzarella,  

groene pesto en cherrytomaten

Pizza BBQ pollo  14,5
met tomatensaus, mozzarella, rode ui, 

paprika mix, kip en BBQ saus  

Pizza Salmone  12,5
met tomatensaus, mozzarella, rode ui, 

kappertjes en gerookte zalm 

Pizza Funghi  11,5
met tomatensaus, mozzarella,  

champignons en knoflook
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LIES MICH

60 minuten  +  BBQ-tafel    39,5 p.p.

2 drankjes p.p. (bier, fris, wijn) 

+ portie snacks (2 snacks p.p.)

Feestje  120 minuten    27,5 p.p.

3 drankjes p.p., borrelplank, bokaal en poedelprijs

kinderFeestje  60 minuten    19,5 p.p.

2 drankjes/ranja p.p. + chips/snacks + troffee + medailles

60 minuten    15 p.p.

2 drankjes p.p. (bier, fris, wijn) 

+ drie borrelhapjes (3 snacks pp.)

kids  60 minuten  +  pizza party    32,5 p.p.

2 drankjes/ranja p.p. + chips/snacks + pizza + toetje
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Apperitivo di casa  11,5

met burrata, parmaham, salami, olijven, augurkjes en taleggio
Portie Suppli  9,5

6 stuks met risotto en mozzarella 
Portie van dobben bitterballen  9

Portie olijven  4,5
Focaccia brood  6,5

met diverse dips, tomaat, olijf en ricotta-yoghurtdip
Bordje charcuterie  12,5

met coppa di parma, salami, parmaham en crackers
Bordje kaas  9,5

met grano pandano, taleggio, gorgonzola en crackers
Cartoccio di mare  9,5

met gefrituurde zeevruchten in een krokant jasje
nacho's  9,5

met dips en cheddar

bbq  pakket  27,5  p.p.(ongeveer 300 gram)bbq  deluxe  32,5  p.p.(ongeveer 400 gram)bbq  veggie  32,5  p.p.(ongeveer 300 gram)
bbq  kids  17,5  p.p.(ongeveer 200 gram)

cocktailscocktailscocktailscocktailscocktails
Mojito regular  12,5

limoen - munt - suiker - bacardi - bruiswater

Mojito Strawberry  12,5

limoen - munt - suiker - aardbei - bacardi - bols strawberry - bruiswater

Mojito Passionfruit  12,5

munt - limoen - suiker - passievrucht - bacardi - bols passionfruit - bruiswater

Mojito Licor 43  12,5

limoen - munt - suiker - licor 43 - bruiswater

Sex on the beach  11,5

vodka - bols peach - grenadine - sinaasappelsap

Long island iced tea  11,5

bacardi - tequila - gin - vodka - triple sec - limoensap - pepsi

Balon 43  11,5

citroensap - licor 43 - bruiswater

Pornstar martini  11,5

vanilla-vodka - vanillesiroop - bols passionfruit - eiwit - limoensap - passievrucht puree

Strawberry Daiquiri (frozen)  13,5

bacardi - aardbeien - bols strawberry

Blue lagoon  13,5

vodka - bols peach - limoensap - seven-up

Espresso martini  11,5

vodka - crème de café - espresso

Whiskey sour  11,5

jack daniel’s - eiwit - citroensap - suikersiroop - angostura bitters

Grey goose le fizz  11,5

grey goose - limoensap - bols elderflower - suikersiroop - fever tree elderflower

Woo woo  11,5

bols peach - vodka - limoensap - cranberrysap

Cosmopolitan  12,5

vodka - triple sec - cranberrysap - limoensap

mocktails
Virgin Mojito  9,5

limoen - munt - suiker - appelsap

Virgin on the beach  9,5

perziksiroop - grenadine - sinaasappelsap

Cutie  9,5

cranberrysap - appelsap - bruiswater - honing - munt
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Bij deze tafels kan je zelf je biertje 

tappen en gezellig borrelen. 

Je haalt je pasje bij ons aan de bar. 

Jij kiest het bedrag voor op het pasje 

en hiermee kan jij je eigen 

biertjes tappen. Is je pasje leeg? 

Dan kan deze bij de bar 

weer worden opgewaardeerd.
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