
SERA/DINER

ANTI-PASTI

PANE
toscaans vloerbrood met olijfolie & balsamico, 
knoflooksaus en tapenade

OLIVA
huisgemarineerde zwarte en groene olijven

CARPACCIO
gesneden van runderlende, met 
huisgemaakte pesto, acetostroop,
kappertjes, pijnboompitten, parmezaan en rucola

TARTARE DI SALMONE
fijngesneden gerookte zalm, met 
avocado, rood uitje, crème fraîche en 
gefrituurde kappertjes

VITELLO
huisgegrilde en dun gesneden kalfsmuis met 
tonijn, truffelmayonaise en kappertjes

ANTI-PASTI MISTI
diverse warme en koude italiaanse hapjes, zowel 
vlees, vis als vegetarisch, vanaf een etagère en met 
Toscaans vloerbrood geserveerd 
(vanaf 2 personen)

ZUPPA POMODORI
toscaanse tomatensoep met mascarpone en 
basilicum
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v
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4,50

4,00

10,50

10,00

10,50

5,00

9,75 p.p.

onze vegetarische gerechten zijn aangeduid met

heeft u een allergie? meld het ons!

v

DOLCE
TIRAMISU
huisgemaakt, volgens traditioneel 
italiaans recept

CHEESECAKE
zacht en romig met een bolletje ijs

GELATO DEL GIORNO
drie diverse bolletjes ijs met slagroom

BAMBINI

POMODORI’TJE
tomatensoepje

PASTA’TJE
kies een van de piccolo pasta’s

PANNENKOEK MET...
stroop en poedersuiker

FRIETJES MET...
kroket, frikandel of visburger met 
mayonaise 

SCHATKISTJE
met een klein cadeautje

4,00

4,50

6,50

3,50

7,50

6,50

6,50

voor de kleintjes

onze vegetarische gerechten zijn aangeduid met

heeft u een allergie? meld het ons!

v



PASTA

BOLOGNESE
tomatensaus met huisgemaakte 
gehaktballetjes, ui, bleekselderij, wortel 
en crème fraîche

CARBONARA

AGLIO E OLIO
spaghetti met knoflook, extra vergine 
olijfolie, rode peper, verse peterselie en 
parmezaan

PROSCIUTTO
prosciutto, pesto en pijnboompitten

SALMONE
gerookte zalm, spinazie, roomsaus en een 
slokje wijn

POLLO
kip, pestoroomsaus en gegrilde groenten

PESCE
pasta aglio e olio met grote en kleine gepelde en 
gegrilde garnalen

FORMAGGI
mascarpone, mozzarella, gorgonzola, 
parmezaan en diverse nootjes

RAVIOLI
gevulde kussentjes met spinazie en ricotta met 
romige tomatensaus

RISOTTO
risotto met gegrilde groenten,
Kies erbij; kip, zeevruchten of paddenstoelen

LASAGNA PERA
lasagne met geitenkaas, peer, champignon en 
diverse gegrilde groenten

LASAGNA CLASSICO
met bolognesesaus en mozzarella

welke pasta kies je erbij? 
spaghetti, tagliatelle, penne of farfalle

ONS VIAGGIO MENU
VIAGGIO IN ITALIA
maak een rondreis door Italië en proef in drie 
gangen wat de verschillende italiaanse keukens 
te bieden hebben
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35,00 p.p

PICCOLO
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v
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v
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alle bovenstaande pasta’s worden geserveerd met brood 
en parmezaan. 
kies je voor een ‘medio’, dan serveren wij er een salade 
van wilde spinazie naast.

INSALATA

INSALATA POLLO
gemengde salade met gegrilde kip, 
pancetta (spek), gesnipperd rood uitje, 
tomaat, parmezaan en pesto

NOVI’S CAPRESE
gemengde salade met buffelmozzarella, tomaat, 
basilicum, pesto en extra vergine  olijfolie

9,50

9,50

alle salades worden geserveerd met toscaans vloerbrood

v

14,50

14,50

CARNE/PESCE
FILETTO DI MANZO
entrecôte met gesmolten gorgonzola en 
acetostroop

INVOLTINI DI POLLO
kiprolletjes met pancetta (spek), pesto, 
cherrytomaatjes en een slokje witte wijn

MERLUZZO
kabeljauw met avocado, basilicum en 
grote garnalen

21,00

19,00

19,00

bij alle vlees- en vis gerechten serveren we rozemarijn-
aardappeltjes uit de oven, gegrilde groenten en een 
salade van wilde spinazie

pancetta (spek), ei, peccorino en room

onze vegetarische gerechten zijn aangeduid met

heeft u een allergie? meld het ons!

v onze vegetarische gerechten zijn aangeduid met

heeft u een allergie? meld het ons!

v

MEDIO
PICCOLO

MEDIO


