Lunchkaart
tot 15.00

Broodgerechten Pane e panini
Alle broodjes worden geserveerd met een kleine salade

Carpaccio

8,50

Salmone

8,50

Vitello tonnato

8,50

Tonno

8,50

Pane con salse

7,00

Brood belegd met rundercarpaccio, pijnboompitten,
pesto,Parmezaanse kaas en rucola
Brood belegd met gerookte zalm, zongedroogde
tomaat, rode ui, pijnboompitten, komkommer en rucola
Brood belegd met licht gegaard kalfsvlees en tonijnmayonaise
Brood belegd met tonijn, rode ui,kappertjes en tonijnmayonaise
VE

GA

Brood met tomatentapenade, kruidenboter en knoflooksaus
VE

GA

Bruschetta classica

Geroosterd brood met tomaat, knoflook, basilicum en olijfolie
VE

GA

Tosti Italiano

Tosti met courgette, tomaat, mozzarella en pesto

Tosti Bambino

Kindertosti met ham en kaas

6,50
7,50
4,75

Salades Insalate
Alle salades worden geserveerd met brood
VE

GA

Insalata dello chef

Salade met meloen, geitenkaas, walnoten en een
dressing van honing en balsamico

9,75

Insalata bufala con arance

11,75

Insalata meditterranea

11,75

Buffel mozzarella, tomaat, sinaasappel, Zuid Tiroler
ham en een balsamico dressing

Salade met gerookte zalm, garnalen, rivierkreeftjes
met een dressing van basilicum en citroen

Eiergerechten Piatti di uova
VE

GA

Buttafuori Italiano

Uitsmijter met tomaat, basilicum, knoflook en oregano

8,50

Buttafuori tartufo

8,50

Frittata

8,50

Uitsmijter met truffelkaas en Tiroler ham
Italiaanse omelet met, ei, spek, champignons en doperwten

Soep Zuppe

Alle soepen worden geserveerd met brood
VE

GA

Zuppe di pomodora

Romige tomatensoep met bel paese kaas

Zuppe alla mostarda

Romige mosterdsoep met zalm en pijnboompitten

6,00
6,75

Pasta Paste
Tagliatelle dolcevita

12,75

Casarecce vegetariana

12,00

Romige tagliatelle carbonara met salade,
komkommer en rode ui
VE

GA

Casarecce met groenten, tomaat-roomsaus en pesto

Tortellini al ragu

12,50

Tagliatelle al salmone

12,00

Pasta gevuld met vlees, bolognesesaus, champignons,
uien, verse tomaat en pesto
Tagliatelle met zalm, ui, tomaat, knoflook en room

Dessert
Gelato bambino

5,00

Dama bianca

6,50

Tiramisú

7,00

Macedonia di frutta

7,00

Kinderijsje met slagroom in een leuk bekertje
Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Vers uit eigen keuken, gemaakt met lange vingers, ei,
koffie, marsala, mascarpone en slagroom
Ijs met vruchten en slagroom

Taart
Appeltaart

3,75

