
ANTIPASTI
 
KNOFLOOKBROOD   €6,00

Met citroenboter & zeezout

FRITTO MISTO DI MARE   €8,50
Gefrituurde zeevruchten met chili-amalfimayonaise 

PLATEAU ANTIPASTI VIS €17,50
Een plankje delicatessen van hartige Italiaanse  
lekkernijen uit de zee

PLATEAU ANTIPASTI VLEES €16,00
Een plankje delicatessen van hartige lekkernijen  
van het land

OESTERS gratinate €4,50 | naturale €4,00 (p.s.) 
Gremolata van parmezaan, citroen, peterselie, knoflook 

PRIMI PIATTI
CARPACCIO  €14,00

Dik gesneden entrecote van het grassfed rund,  
citroen pesto en parmezaan

PULPO €14,00
Gegrilde octopus in salsa verde met pane carasau

VITELLO TONNATO  €14,00
Bonbon gevuld met tonijnmayonaise, kappertjes,  
ansjovis, rucola en mostarda 

CRUDO MANZO  €14,50
Rundertartaar gemarineerd met Italiaanse kruiden,  
truffel vinaigrette, parmezaan en parmaham 

SUPPLIZIO  €14,50
Kroketjes gevuld met Italiaanse kazen en  
paprikamayonaise

TONNO €15,00
Carpaccio van verse tonijn, venkel, sinaasappel,  
geroosterde sesam en botarga

TACO’S [2 stuks] €15,00

BURRATA   Jalapeños, tuinkers en cappucetto  
 rosso pepers  
TONNO  Verse tonijn, venkel, geroosterde sesam en  
 sinaasappel  
CRUDO  Rundertartaar, truffel en parmezaan 
 

FRESCO’S 

FRESCO DEL MARE  (wisselende prijs)
Wisselend vis gerecht met bijpassend garnituur

FRESCO DALLA TERRA  (wisselende prijs)
Wisselen vlees gerecht met bijpassend garnituur

 
SECONDI PIATTI

 
RISOTTO  €19,50

Zeebaars, saffraan en gepofte tomaat 

CARBONARA  €17,00
Guanciale, knoflook, eidooier op Italiaanse wijze

PAELLA  €18,00
Fregola, schelpdieren en kreeftenjus  

LASAGNE   €16,50
Courgette, citroen, basilicum, ricotta en parmezaan 

ARAGOSTA AGLIO E OLIO  €25,50
Linguine, kreeft, knoflook, peterselie, sjalot  
en citroen 

POLLO €19,50 
Langzaam gegaard kippetje, polenta en  
gesmoorde venkel 

ZUPPA DI COZZE €18,00 
Girolle, mosselen, knoflook, peterselie in  
tomatensaus 

RAVIOLI  €17,00 
Burrata, limoen, doperwten créme, munt olie  
en tuinbonen  

MALLOREDDUS ALLA CAMPIDANESE €17,50 
Sardijns gehakt, saffraan, venkel, tomaat,  
parmezaan en pane carasau 

 PIZZA’S
ROSAN  €18,00

Verse tonijn, crème fraîche, venkel, geroosterde  
sesam en sinaasappel 

JENS  €17,00
Calzone, guanciale, parmezaan, knoflook,  
rozemarijn, eidooier en crème fraîche

JESS  €13,00 
Tomatensaus, burrata, basilicum  
(supplement parmaham + € 2,50)

INGE  €17,50
Pittig gehakt, cheddar, maïs, rode ui, jalapeño en  
avocadocrème 

JULIE  €16,50 
Geitenkaas, olijven, gegrilde courgette, vijgen,  
pittenmix, basillicum en rucola 

MIKE  €18,00
Gegrilde octopus, cherrytomaat, gefrituurde  
aardappel, crème fraîche en rozemarijn

 
IL DOLCE

TIRAMISU 2.0  €8,50
Lange vingers, espresso gel, mascarpone mousse  
en chocolade parels

PANNA COTTA  €8,50
Van witte chocolade en campagne met rood fruit   

TORTA DI RICOTTA  €8,00
Cake van semolina en ricotta, passievrucht,  
sinaasappel en sorbetijs 

ESPRESSO MARTINI  €9,00
Klassieke after diner cocktail met vodka,  
Goppion Caffé en koffielikeur

DOLCE ALLA PASTABAR  (wisselende prijs)
Wisselend dessert, vraag onze meiden om deze suggestie!

BISCOTTI  €9,00
Selectie van samengestelde Italiaanse koekjes voor  
bij de koffie. Laat je verrassen! 

VOOR DE KLEINE BAMBINI
Parmaham  €5,50
Met diverse soorten vers fruit

Pizza Margherita  €8,- 
Mozzarella en tomatensaus

Pizza Margherita  €8,- 
Mozzarella en tomatensaus

Bolognese  €8,-
Spaghetti met saus van  
gehakt en tomaat 

Gelato  €1,75 per bol
Italiaans schepijs, vraag om  
de wisselende smaken


