Benvenuti!
Leuk dat je bij ons bent! Wij zijn Britt (geboren & getogen in
Twente) en Fabrizio (geboren en getogen op Sardinië) en we
combineren hier met passie de Italiaanse keuken & de Twentse
gastvrijheid. Waan je even in Italië en geniet van de gerechten uit
onze keuken. Al onze gerechten worden met liefde en pure
ingrediënten bereid. We gebruiken zoveel mogelijk
streekproducten uit Twente en biologische producten uit Italië. Wij
willen jou de echte Italiaanse keuken laten proeven en daarom
willen we onze gerechten zo min mogelijk veranderen (uiteraard
denken we mee met jullie wat betreft eventuele allergieën of
voorkeuren).
We hopen dat je er van geniet! ☺
Buon appetito!

Cari saluti,
Fabrizio, Britt, Isa & Sam
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Antipasti
Zuppa di Cipolle

€4,20

De huissoep: de enige echte Siepelsoep!
Zuppa di Pomodoro

€4,20

Tomatensoep
Pane & Burro

€4,50

Huisgemaakt brood met kruidenboter & olijven.
Focaccia con prosciutto crudo

€6,90

Huisgemaakte focaccia met vers gesneden parmaham.
Antipasti di formaggi

€9,50

Diverse Italiaanse kaasjes met huisgemaakt brood.
Antipasti della casa

€8,70 p.p.

Vers gesneden Italiaanse vleeswaren, huisgemaakt brood,
kruidenboter & olijven.

Vanaf 2 personen te bestellen.
Antipasti misti
Diverse speciale Italiaanse kaasjes en vers gesneden vleeswaren,
huisgemaakt brood, kruidenboter & olijven.

Vanaf 2 personen te bestellen.

€9,80 p.p.

Carpaccio di carcioffi

€9,80

Fijngesneden artisjokken met Parmezaanse kaas & olijfolie/citroendressing.
Carpaccio di salmone

€9,50

Fijngesneden gerookte zalm op een bedje van rucola
met een dressing van olijfolie & citroen.
Insalata Caprese

€7,20

Buffelmozzarella, tomaten, basilicum, oregano & olijfolie.
Funghi Gorgonzola
Champignons in gorgonzolasaus.

€7,50

Insalate
Insalata Tonno

€9,50

Gemengde sla, tonijn, uien, kappertjes,
tomaten & gorgonzola.
Insalata della Casa

€9,50

Gemengde sla, buffelmozzarella, tomaten,
geroosterde amandelen, olijven & uitgebakken
pikante Sardijnse worst.
Insalata Sarda

€6,00

Tomaten, kappertjes, ansjovis & uien.
Insalata Mista
Gemengde sla met tomaten, komkommer, ui,
paprika & olijven.

€5,00

Pizza Rossa
(mét tomatensaus)
Bambino

€4,60

Een kinderpizza!
Margherita

€5,60

tomaat & kaas
(tip! Probeer‘m eens met buffelmozzarella!)
Napoletana

€6,60

tomaat, kaas, ansjovis & kappertjes
Prosciutto

€6,60

tomaat, kaas & ham
Salame

€6,60

tomaat, kaas & salami
Funghi

€7,10

tomaat, kaas & champignons
Tonno

€7,60

tomaat, kaas, tonijn & ui
Diavola

€9,60

Tomaat, kaas & Sardijnse gedroogde pikante worst
Stonitoni

€9,10

tomaat, kaas, garnalen & rucola
Quattro Stagioni
tomaat, kaas, artisjok, ham, olijven & paprika

€8,10

Nettuno

€10,50

tomaat, kaas, ansjovis, garnalen, gerookte zalm & tonijn
Calzone

€9,10

tomaat, kaas, champignons, ham & artisjok
(dubbelgevouwen)
Salmone

€9,60

tomaat, kaas, gerookte zalm & room
Carbonara

€8,10

tomaat, kaas, ham, spek, salami & ui
Peperoni

€6,60

tomaat, kaas, paprika (pikant!)
Isa

€13,60

tomaat, buffelmozzarella, Sardijnse pikante worst & Sardijnse guanciale.
Sam

€11,50

tomaat, buffelmozzarella & provolone

De Oortmanmolen in Lattrop. Hier wordt wekelijks ons
meel gemalen voor de pizza’s.

Pizza Bianca
(zonder tomatensaus)
Onze witte pizza’s worden belegd met de buffelmozzarella van de Buffalo Farm te Denekamp.
Gennaro (een échte Italiaanse vakman) maakt daar elke dag verse Buffelmozzarella en deze super
lekkere mozzarella gebruiken wij voor jouw pizza!

Gennaro

€10,50

buffelmozzarella, verse tomaten & basilicum
Quattro Formaggi

€10,00

4 soorten kaas
Casteddu

€12,60

buffelmozzarella, gorgonzola & Sardijnse
gedroogde pikante worst
Coppa

€12,00

buffelmozzarella, coppa & rucola
Sarda

€12,00

buffelmozzarella, Sardijnse guanciale & rucola
Quattro Mori

€10,00

buffelmozzarella, artisjok, gorgonzola & rucola
La Cipolla

€10,50

Buffelmozzarella, uien, kappertjes, ansjovis & verse tomaat.
Bottarge

€12,60

Buffelmozzarella & bottarge (Sardijnse kaviaar)
Adriano
Buffelmozzarella, Parmaham & rucola
Deze pizza is vernoemd naar onze Molenaar Adriaan. Hij brengt ons elke week
meel uit de Oortmanmolen in Lattrop. Het graan wordt wekelijks ambachtelijk
gemalen in deze molen en speciaal voor onze pizza’s maalt Adriaan het extra fijn,
zodat de bodem nog lekker wordt!

€12,00

Specialità al forno
Lasagne

€9,50

Lekker heet uit de oven met bolognesesaus én natuurlijk die lekkere besciamella!
Lasagne Gorgo

€11,00

Zie bovenstaande omschrijving alleen dan als bonus
de gesmolten gorgonzola in het midden.
Cannelloni

€11,50

Deegrollen gevuld met ricotta en spinazie, in een champignon-roomsaus
en gegratineerd met Parmezaanse kaas in de oven.
Pasticcio
Voor de twijfelaars: maar liefst drie verschillende soorten pasta in tomatensaus,
daarboven op champignon-roomsaus en dan ook nog eens gegratineerd
met Parmezaanse kaas.

€12,50

Specialità della casa
Malloreddus Campidanese

€15,50

Deze typisch Sardijnse pasta staat niet voor niks bovenaan de lijst. Een Sardijnse klassieker van
een Sardijnse chef; wat wil een mens nog meer?! De saus is trouwens gemaakt van verse worst,
tomaat en saffraan.
Culurgiones

€15,10

De lekkerste gevulde pasta van Sardinië! Deze pasta wordt gevuld met aardappel,
pecorino en een vleugje munt; een ware smaaksensatie. Wij serveren deze pasta
traditioneel, in een heerlijke huisgemaakte tomatensaus.
Dit is echt Sardinië op een bordje.
Linguine Bottarge

€15,50

Nog zo’n een Sardijns genot: linguine pasta met olijfolie, pepertjes, knoflook en
Bottarge (Sardijnse Kaviaar!)
Ravioli Salvia e burro

€15,00

Huisgemaakte ravioli gevuld met spinazie & ricotta ondergedompeld in
salieboter en bestrooid met Parmezaan.
Pappardelle ai gamberoni
Brede linten pasta met gamba’s in een lichte tomatensaus.

€16,-

Paste
Tagliatelle Bolognese

€10,-

Lintenpasta in de welbekende tomaten-gehaktsaus.
Linguine Pomodoro & Basilico

€8,-

Tomatensaus met verse basilicum naar Ma’s recept.
Linguine aglio, olio & peperoncino

€8,-

Simpel én heerlijk: typisch Italiaans dus.
Lekkere olijfolie, knoflook en pepertjes uit Sardinië (de tuin van pa & ma)
is alles wat we nodig hebben voor dit lekkere maaltje!
Linguine Carbonara

€10,-

Uiteraard op traditionele wijze gemaakt: guanciale (een soort delicate spek) ,
ei & Parmezaanse kaas.
Penne al Salmone
Saus van gerookte zalm, room en een scheutje wodka.

€11,50

Penne alla Putanesca

€10,-

Een eeuwenoude pasta met een pikante achtergrond & bite.
De naam maakt je al nieuwsgierig (Puta betekent namelijk dame van
de lichte zeden in het Italiaans). Het schijnt bedacht te zijn om
hongerige klanten te lokken, dus dat de pasta voedzaam is,
is een ding wat zeker is: tomatensaus, olijven, kruiden, kappertjes (pikant!).
Penne Gorgo & rucola

€10,-

Penne in een saus van gorgonzola met rucola.
Tortellini alla panna

€10,50

Gevulde tortellini in roomsaus met stukjes parmaham.
Tagliatelle Mare & Monti
Een Italiaanse Surf ’n Turf: garnalen & kastanjechampignons.

€13,50

Carne & Pesce
Bistecca alla griglia

€18,50

Biefstuk vers van het mes, gegaard op de grill.
Bistecca ai funghi

€19,50

De biefstuk van hierboven alleen dan met gemarineerde champignons.
Spiedini di Manzo

€20,-

Biefstukpuntjes gemarineerd in knoflook, peterselie en olijfolie op een stokje.
Gesererveerd met funghi trifolatie (gamarineerde champignons).
Saltimbocca alla Romana

€19,50

Filetlapjes in een witte wijn saus met salie & parmaham.
Scaloppina alla gorgonzola

€19,50

Varkensfiletlapjes in gorgonzola-saus.
Porchetta alla Romana

€19,50

Geroosterd buikspek met diverse Italiaanse kruiden,
een echte specialiteit uit Rome. Dit gerecht is beperkt voorradig, dus vraag de bediening even
of we het vandaag hebben.
Gamberi

€19,50

Gamba’s gebakken in olijfolie, knoflook, peterselie
en afgeblust met een scheutje wijn.
Sardine in verde
Sardientjes in een witte wijnsaus met knoflook,
peterselie en zongedroogde tomaten.
Onze vlees- en visgerechten worden geserveerd met een heerlijke pasta (verrassing van de chef!).

€20,-

