
LUNCH MENU 

SANDWICHES 
keuze uit wit of meergranen desem brood 

       Carpaccio          € 9.00 
          parmezaanse kaas, pijnboompitjes, rucola en de keuze uit verse pesto of truffelolie 

          Huis gemaakte tonijn salade       € 7.00 
          rijk gevulde tonijnsalade met tomaat en rucola 

          Salami & Truffel                                                                               € 7.50  
 gorgonzola, tomaat, en rucola, venkelsalami en truffelolie                        
       Warme kip         € 8.00 
          gebakken stukjes kipfilet, pesto, pijnboompitjes en salade 

 Parmaham kroket        € 8.00 
           sla melange, truffelmayonaise en dille 

SOEP 
geserveerd met vers desem brood en boter 

 Pomodori  
 Rijke soep naar Italiaans recept, vers en huisgemaakt.      € 6.50 
 Soep van de chef  
 Vraag het de bediening          € 6.50 

SALADES 
geserveerd met vers desem brood en boter 

 Carpaccio 
 Frisse sla melange met dun gesneden rundercarpaccio, pijnboompitten en  

 cherry tomaatjes met keuze uit truffelolie of verse pesto     € 11.00 

 Gamba  
 Salade met gebakken gamba’s, avocado, cherry tomaatjes, komkommer, croutons en frisse sla dressing € 12.00 

PIZZA 
te bestellen in 2 sizes, heel / half 

 Pink lady gerookte zalm, crème fraiche, dille en stukjes appel     € 13.00 / € 7.00 
 Venkeltje mozzarella, venkelsalami, spinazie, pecorino en pittige olie    € 14.00 / € 7.50 
 Vig Mozzarella, gorgonzola, vijgen, radicchio, prosciutto crudo en balsamico crème    € 15.00 / € 8.00 
 Avocado & Gamba mozzarella, crème van avocado, gamba’s, rucola en parmezaanse kaas  € 17.00 / € 9.00 
 Vitello tomatensaus, mozzarella, vitello, rucola, kappertjes en tonijn mayonaise   € 15.00 / € 8.00 
 Green peace pesto crème, mozzarella, rucola, cherry tomaatjes en parmezaanse kaas  € 11.00 / € 6.00 
 Tartufo tomatensaus, mozzarella, verschillende bospaddestoelen, rucola, parmezaan en truffelolie € 15.00 / € 8.00 

PASTA 

 Pasta van de chef        € 12.00 
 Vraag aan de bediening welke pasta de chef voor u in petto heeft 

KIDS 

 Tostini ham/kaas dubbel gevouwen pizzabodem met beenham en mozzarella    € 5.00 
 Pizza margherita mini pizza in de vorm van een konijntje!     € 7.00 
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