
Lunch     
    SANDWICHES     
keuze uit vers volkoren / wit brood van de bakker of Italiaanse focaccia (+ €0,75) 

Tonijnsalade      € 8,50 
huisgemaakt en rijkgevulde salade met tomaatjes en rucola 

Warme kip      € 9,50 
gebakken stukjes gemarineerde kipfilet, romige pesto dressing, pijnboompitjes en frisse salade 

Parmaham kroketjes    € 8,50 
met truffelmayonaise, dille en frisse salade 

Carpaccio      € 9,50 
vers van de slager met parmezaanse kaas, pijnboompitjes, rucola geserveerd met truffelolie of verse 
pesto 

Beenham      € 8,50 
heerlijke warme beenham met een dressing van honingmosterd, gebakken uitjes en alfalfa 

Caprese      € 9,50 
verse pesto, buffelmozzarella en verse dungesneden pomodori tomaten 

Prosciutto di Parma    € 9,50 
artisjokcrême, buffelmozzarella, parmaham, verse tomaat en rucola 

Mortadella      € 9,50 
rucola, verse tomaat, mortadella met een crême van gorgonzola 

 
         SOEP          
geserveerd met vers brood van de bakker en Italiaanse roomboter 

Pomodori       € 7,50 
rijkelijk gevulde, huisgemaakte, tomaten soep naar Italiaans recept 

soep van de chef     € 7,50 
wekelijks wisselende soep 

  EI GERECHTEN    
geserveerd in een pannetje met Italiaanse toast 

ei, parmezaanse kaas, gerookte zalm € 7,50 
ei, parmezaanse kaas, parmaham        € 8,50 
ei, parmezaanse kaas, paddenstoelen    € 6,50  
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americano € 2,60 
espresso € 2,60 
doppio  € 3,20 
cappucinno € 2,90 
macchiato € 2,90 
latte machiato  € 2,90 
caffé latte  € 2,90 
Italian coffee € 7,00 
thee  € 2,60 
muntthee € 2,90 
gemberthee€ 2,90 
warme choco € 3,00 

tipje slagroom € 0,50



          SALADES         
geserveerd met vers brood van de bakker en Italiaanse roomboter 

Gamba   € 13,00 
frisse salade, gebakken en gemarineerde gamba’s, verse seizoens groenten, croutons, tomaatjes, 
komkommer en huisgemaakte dressing 

Carpaccio  € 12,00 
frisse salade met dungesneden runder carpaccio, pijnboompitten en tomaatjes geserveerd met truffelolie 
of verse pesto 

Warme kip  € 12,00 
frisse salade met heerlijke warme stukjes gemarineerde kip, verse tomaatjes, pijnboompitten, pesto 
dressing en parmezaansekaas. 

          PIZZA         

sashimi  
wasabi crême, verse tonijn, sesamzaadjes, zeekraal, Kikoman sojasaus en Japanse mayonaise  € 19,00 / € 9,50 
venkeltje  
pomodoro, mozzarella, venkelsalami, spinazie en pecorino                                            € 16,00 / € 8,00 
fig  
gorgonzola, mozzarella, verse vijgen, parmaham, bietenblad en balsamico crême                  € 18,00 / € 9,00 
vitello  
pomodoro, mozzarella, vitello, rucola, kappertjes, en tonijn mayonaise                           € 16,00 / € 8,00 
green peace  
pesto crême, mozzarella, rucola, cherry tomaatjes en parmezaanse kaas                         € 15,00 / € 7,50 
beenham  
mozzarella, truffelolie, beenham, veldsla en een crême van burrata en truffel                    € 17,00 / € 8,50 
avocado & Gamba  
crême van avocado, mozzarella, gemarineerde gamba’s, parmezaanse kaas en rucola   € 18,00 / € 9,00 

         PASTA        

pesto verse huisgemaakte pesto, tomaatjes, rucola en parmezaanse kaas                               € 14,00 
gnocchi heerlijk verse gnocchi, met huisgemaakte bolognese à la Riccardo                            € 14,00 
gamba fettuccine met gebakken gamba’s, licht pittige tomatensaus, verse tomaatjes en rode peper     € 19,00 

           KIDS             ( tot 12 jaar te bestellen ) 
Pizza Bambino mini pizza margherita classico in verrassende vorm             € 9,50 
Pasta Bambino spaghetti met verse tomatensaus en parmezaanse kaas     € 9,50 
Tostini kaas gevulde pizza met kaas                                                                € 6,00 
Tostini ham / kaas gevulde pizza met ham en kaas                                      € 7,00 


