
ANTIPASTI
 
KNOFLOOKBROOD   €6,00

Met chamignonboter & zeezout

FRITTO MISTO DI MARE   €8,50
Gefrituurde zeevruchten met aioli

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

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

OESTERS (p.s.)
Rockefeller, peterselie, bosui, knoflook en kaas 
Gratinate  €4,50

Naturale  €4,00  

 
PRIMI PIATTI

CARPACCIO  €14,50
Dun gesneden entrecôte, parmezaan, rucola,  
truffelmayonaise en pijnboompitten 

GAMBERETTI €15,00
Body peeled gamba’s in een saus van tomaat,  
knoflook en mascarpone 

VITELLO TONNATO  €14,00
Gegaard kalfsvlees, tonijnmayonaise,  
appelkappers en rucola  

PROSCIUTTO  €14,50
Gerookte hertenham, radicchio, sinaasappel,  
kastanje en balsamico  

SUPPLIZIO  €14,50
Kroketjes gevuld met paddestoelen en  
eekhoorntjesbrood, portobello en truffel 

COQUILLES €15,50
In een saus van witte wijn, parmezaan en  
pancetta crunch

PANZANELLA €14,00
Gerookte makreel, tomaat, zoetzure komkommer,  
crostini en basilicum mayonaise 

 
FRESCO’S 

 
FRESCO DEL MARE  (wisselende prijs)

Wisselend vis gerecht met bijpassend garnituur

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

SECONDI PIATTI
 
SCOTTIGLIA DI CINGHIALE   €21,00

In Moretti bockbier gegaarde wildstoof en pappardelle 

CARBONARA  €18,00
Guanciale, knoflook, eidooier op Italiaanse wijze

CACCIUCCO ALLA LIVORNESE  €27,00
Visstoof uit Toscane op basis van tomaat, gevuld  
met zalm, kreeft, octopus en gesmoorde venkel   

RAVIOLI  €23,00
Ravioli gevuld met pepperoni, body peeled gamba’s  
gemarineerd in limoen en saffraanboter 

RISOTTO  €19,00
Venkelrisotto met gorgonzola, gegrilde peer,  
honing en tijm

PETTO D’ANATRA €25,50 
Eendenborst met gefrituurde polenta,  
rode biet en lavas  

FILETTO DI MERLUZZO €24,50 
Kabeljauw in botersaus met gekonfijte aardappel  
en involtini di verza 

AGNELLO  €26,50 
Lamsfilet van gegaarde lamsbout met  
gnocchi en tutti frutti   

 PIZZA’S
NICK  €16,00

Pittige salami, mix van verschillende paddenstoelen,  
zwarte olijven, artisjok en peterselie 

FENNA  €18,00
Body peeled gamba’s, gezouten ansjovis,  
zongedroogde tomaten, groene olijven en olio piccante 

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

STEIN  €17,50
Gorgonzola, taleggio, gegrilde peer, walnoten,  
druiven, rucola en honing

JULIE  €15,00 
Mix van verschillende paddenstoelen, crème fraîche,  
truffelolie, parmezaan en rucola  
(Supplement truffelsalami + €2,50)

VOOR DE KLEINE BAMBINI

 Vegetarisch gerecht  |  Heeft u allergie- of dieetwensen, meld het ons!

*alleen voor onze bambini’s tot 12 jaar 

Ham & Meloen  €5,50
Parmaham met stukjes meloen, 
gezond en lekker!

Pizza Margherita  €8,- 
Mozzarella en tomatensaus 
(Supplement salami + €1,50) 
(Supplement champignons + €1,00)

TIRAMISU  €8,50
Luchtige mascarpone, espresso, amaretto,  
lange vingers en cacao 

TARTELETTE  €9,00
Gevuld met karamel, chocolade en noten met een  
bolletje Tony Chocolonely ijs    

KAAS  €14,50
Een selectie van 4 verschillende kaassoorten met  
bijpassend garnituur  

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! 

 
IL DOLCE

 
SIDE DISH 

 
INSALATA  €5,00

Gemengde salade

PATATE FRITTE  €4,50
Zoete aardappelfriet met parmezaan en  
truffelmayonaise 

Hamburger  
€11,-
Italiaans gevulde hamburger  
met een brioche broodje  

Gelato*  
€1,75 per bol
Italiaans schepijs, keuze uit  
chocolade, vanille of aardbei


