MENU

Antipasti / voorgerechten

Antipasti caldi / warme voorgerechten

Vitello tonato

€ 13,50

langzaam gegaard kalfsvlees, tonijnsaus, rucola
en kappertjes

Carpaccio

Zuppa di pomodoro (v)

€ 7,50

Italiaanse tomatensoep met Tortellini

Parmigana di melanzana (v)
€ 14,50

rundercarpaccio met rucola, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en truffelmayo

€ 12,50

Antipasti misto

€ 14,50

Insalate / salades
Caprese mozzarella di parma

Bruschetta Tradizionale (v)

klassieke salade met tomaat, basilicum,
mozzarella en parmaham

tomaat, knoflook, basilicum, pesto en olijfolie

Insalata Bresaola

Pinza romana (voor 2 personen)
met rozemarijn, zeezout en aioli (v)
met rozemarijn, zeezout, parmaham en aioli

€ 6,50
€ 8,50

Buon Appetito

€ 13,50

€ 13,50

met tomatensaus, mozzarella, basilicum en olijfolie

Salame

€ 14,50

Insalata di Mare

€ 14,50

Pollo
met tomatensaus, mozzarella, licht pittige kip,
rode ui, paprika en champignons

Quattro Stagioni

met tomatensaus, mozzarella, rode ui, garnalen
en verse pesto

Vegetariana (v)
met tomatensaus, mozzarella, artisjok, paprika,
champignons en olijven

Quattro Formaggi (v)

€ 16,50

met tomatensaus, tonijn, rode uien en olijven

(v) = vegetarisch
Allergieën? Laat het ons weten

romige pasta met ei, panchetta en Parmezaanse kaas

€ 18,50

€ 16,50

€ 16,50

Calzone Prosciutto

€ 16,50

dubbelgevouwen pizza met tomatensaus, mozzarella
en ham

Seguici / Volg ons
@ToscanaAchterhoek

@ToscanaAchterhoek

€ 15,50

met truffel gevuld pastagerecht in romige
kaassaus met kaas en rucola

Lasagna Classico al Ragù

€ 16,50

klassieke Lasagne volgens Oma’s recept

€ 18,50

brede pasta met Toscaaanse runderstoof en
diverse gestoofde groenten

Pesce / vis

Sucade di Vitello

Gamberi con salsa picante
e panna

€ 24,50

€ 22,50

€ 4,50

Pizza salame

€ 7,50
€ 7,50

bolletje vanille-ijs met slagroom

biefstuk ossenhaas met groene pepersaus

€ 24,50

malse porc roast met rodewijn-thijm jus

Tiramisu Tradizionale
Panna cotta Classica

€ 6,95

€ 7,50

€ 7,50

oma’s citroentaart

Baba al rhum
€ 3,50

€ 9,50

ijscoupe met chocolade en Amaretto

Torta della Nonna
€ 8,50

€ 6,95

klassiek Italiaans roomdessert met als topping
keuze uit caramelsaus of stoofpeer

Coppa Saronno

met tomatensaus, mozzarella en salami

Gelato per Bambini

€ 26,50

volgens geheim recept

klassieke Lasagne volgens Oma’s recept

Spaghetti tomatensaus (v)

€ 22,50

Dolci / desserts

met tomatensaus, mozzarella, basilicum en olijfolie

Lasagna

Filetto di manzo
Italian Porc Roast

Stile Italiano
Pizza Margherita (v)

Filetto di pollo al forno
malse kippendij met pesto, tomaat en mozzarella

garnalen in licht pittige roomsaus met tomaat
en Italiaanse groente

Tomatensoep (v)

€ 24,50

kalfssucade langzaam gegaard, met champignons
en risotto

spaghetti uit Gragnano met tomaat

€ 16,50

Gnocci al Tartufo (v)

Vlees hoofdgerechten worden geserveerd met groente en
aardappel garnituur.

dubbelgevouwen pizza met ricottakaas en salami

€ 16,50

met reuzengarnalen, cherrytomaten, knoflook,
in wittewijnsaus

Carne / vlees

klassieke Italiaanse tomatensoep

met mozzarella, courgette, paprika, rode ui,
pijnboompitten en zongedroogde tomaten

€ 18,50

met witte wijnsaus en zeevruchten

Figli / kids

met tomatensaus, mozzarella, San Daniele ham,
rucola en Parmezaan

Calzone Ricotta e Salame

met tomatensaus, mozzarella, ansjovis, kappertjes,
olijven en knoflook

Tonno

€ 16,50

Zucchine (v)

met Parmezaan, gorgonzola, ricotta en
mozzarella kaas

Napoli

€ 16,50

Toscana
€ 16,50

€ 16,50

Vis hoofdgerechten worden geserveerd met groente en
aardappel garnituur.

€ 16,50

Tagliatelle della Casa

Pappardelle Toscana

gemarineerde zalm uit de oven

Gamberi

met tomatensaus, mozzarella, ham, champignons,
olijven en artisjok

Spaghetti Carbonara

Salmone

met tomatensaus, mozzarella en salami

€ 16,50

€ 15,50

paprika, rucola, tomaten, olijven en mozzarella

frisse zeevruchten, rucola, tomaten, olijven,
kappertjes en Vinaigrette citrus

€ 13,50

€ 7,50

Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino als bijgerecht

Spaghetti Frutti di Mare

Pizze / pizza’s
Margherita (v)

€ 13,50

romige pasta met kaassaus, groene pesto,
pijnboompitten en rucola

vanaf 2 personen

€ 6,50

Spaghetti Aglio, Olio
e Peperoncino (v)

Penne Pesto (v)

€ 8,50
€ 9,75 p.p.

€ 18,50

met knoflook, olijfolie, peperoni en peterselie
gefrituurde calamaris, garnalen en mosselen

geroosterd brood met Bresaola en truffelmayo

Trio di Cannelloni (vm)

carne, ricotta spinazie, gegrilde groente, met kaassaus

vegetarisch oven gerecht

Fritto misto di pesce

Bruchetta Bresaola

Paste / pasta’s

Napolitaanse cake ondergedompeld in rum
met vanillesaus

€ 9,50

