BAMBINI
•

Pizza Margherita

€ 7

Pizza met tomaat en mozzarella
•

Pizza salami

€ 7,5

Pizza met tomaat, mozzarella en salami
•

Spaghetti al pesto

€ 7

Spaghetti met pesto
•

Spaghetti con le polpette
Spaghetti met gehaktballetjes, tomatensaus en
parmezaanse kaas

€ 7,5

MENUKAART

APERITIVO

•

Arancini

•

Polpette di Tonno

€ 11

Tonijn-gehaktballetjes met zeekraal in tomatensaus
•

€ 2,5 per stuk

Olive

€ 8,5

Hartige taart van gepofte paprika, geitenkaas en pijnboompitten

Kroketjes van tomaten-risotto met mozzarella en basilicum
•

Crostata di peperoni
( met San Daniele ham + € 2,- )

€ 3,75

Gemarineerde olijven
•

Mandorle affumicate

€3

PIZZETTE

Gerookte en gezouten amandelen
•

Focaccina alla genovese

€ 6,5

•

Margherita bufala

€ 9 ,5

•

Buffelmozzarella, tomatensaus en basilicum
Calabrese

€ 9 ,5

Huisgebakken Italiaans platbrood met uien en mozzarella
•

Crudo e Burrata

€ 11

Nduja (pikante, verse worst uit Calabria), rode ui, tomaat en mozzarella

Burrata met San Daniele ham en tomaatjes
•

Stuzzichini per Aperitivo

€ 11

•
•

gemarineerde ansjovisjes en gerookte amandelen
Tagliere misti di Liz

•

•

PIATTI DEL GIORNO
€ 11

Asparagi con stracciatella e pesto di fave
Tagliata di manzo
Calamari e Gamberi fritti
Ravioli ricotta, limone e basilico

Kalfstartaar met truffel, parmezaanse kaas en een gepocheerd eitje

•

Affogato al caffè

€ 1 1 ,5

€ 12,5

€ 2 per bol
€ 4,5

Een bol vanille-ijs verdronken in de espresso
•

Panna cotta allo yogurt

€ 6,5

Yoghurt panna cotta met gemarineerde aardbeien
•

Dolce del giorno

dagprijs

Nagerecht van de dag

spinazie en doperwten
Carne crudo di vitello

Gelati del giorno
Huisgemaakt ijs van de dag

€ 1 3 ,5

Ravioli gevuld met ricotta, citroen en basilicum met een saus van
•

•
€ 15

Gefrituurde inktvis en garnalen
•

Fiori di zucca e gamberi

DOLCI

Gegrilde rundersukade-steak met aubergine-kaviaar
•

€ 9,5

€ 12

Geroosterde groene asperges met stracciatella en tuinbonenpesto
•

Porchetta e Patate

€ 13

Linguine met tapijtschelpen en tomaatjes
•

€ 10

Witte pizetta met courgette-bloemen en garnalen

Gefrituurde aubergine met tomaatjes en buffelmozzarella
Linguine alle vongole

Pizza Verde

Witte pizzetta met porchetta, aardappel en scamorza
•

•

€ 12,5

Courgette-mint-crème, tuinbonen, asperges, doperwten, groene bloemkool
en parmezaanse kaas

buffelmozzarella, olijven en caponata

Melanzana fritta con pomodorini e bufala

Monte Bianco
San Daniele ham, mascarpone, hazelnoten, tomatensaus, rucola

€ 18

Plank met gemengde vleeswaren, kazen,

•

€ 11

Paprika-pesto, mozzarella, courgette, noten en kerstomaatjes

Bordje met Italiaanse worst en kazen,
•

Pizza di Giovanni

€ 12

•

Tiramisu Liz
Tiramisu Liz

€ 7,5

