Antipasti
Pane & Burro
Huisgemaakt brood met kruidenboter & olijven

€4,50

Focaccia con Coppa
€8,50
Huisgemaakte focaccia met vers gesneden parmaham.
Focaccia Naturale
€6,00
Focaccia van Fabrizio, naturel met pikante olijfolie, zeezout,
knoflook en oregan
Antipasti di formaggi
€9,50
Diverse Italiaanse kaasjes met huisgemaakt brood.
Antipasti della casa
€9,50 p.p
Vers gesneden Italiaanse vleeswaren, huisgemaakt brood,
kruidenboter en olijven. Vanaf 2 personen te bestellen.
Antipasti Misti
€11,00 p.p.
Diverse Italiaanse kaasjes, vers gesneden vleeswaren,
huisgemaakt brood, kruidenboter & olijven. Vanaf 2
personen te bestellen.

Carpaccio di Carcioffi
€9,80
Fijngesneden artisjokken met Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaten & olijfolie-citroendressing.
Carpaccio di Salmone
€9,80
Fijngesneden gerookte zalm op een bedje van rucola,
zongedroogde tomaten, geroosterde nootjes met een
dressing van olijfolie & citroen.
Carpaccio di Pere & Noci.
€9,80
Carpaccio van peer met gebrande noten en gorgonzola.
Insalata Caprese
€7,50
Buffelmozzarella, tomaten, basilicum, oregano, geroosterde
noten & Fabrizio’s dressing.
Funghi Trifolati.
Gebakken champignons in witte wijnsaus.

€7,50

Insalate
Insalata Tonno
€9,80
Gemengde sla, tomaten, komkommer, radijsjes, olijven, ui,
kappertjes, tonijn & gorgonzola
Insalata della Casa

€9,50

Gemengde sla, tomaten, komkommer, radijsjes, olijven, ui,
geroosterde amandelen, buffelmozzarella & uitgebakken
pikante Sardijnse worst.
Insalata Sarda
Tomaten, kappertjes, ansjovis & uien

€6,00

Insalata Mista

€5,50

Gemengde sla, tomaten, komkommer, ui, radijsjes, paprika
& olijven.

Stonitoni
Tomaat, kaas, garnalen & rucola.

Pizza Rossa

Quattro Stagioni
Tomaat, Kaas, Ham, Artisjok, Olijven & Paprika

Margherita
€5,60
Tomaat & Kaas (tip: probeer ‘m eens met buffelmozzarella!)
Napoletana
Tomaat, Kaas, Ansjovis & Kappertjes

€6,60

Prosciutto
Tomaat, Kaas & Ham

€6,60

Salame
Tomaat, Kaas & Salami

€6,60

Funghi
Tomaat, Kaas & Champignons

€7,50

Tonno
Tomaat, Kaas, Tonijn & Ui

€8,00

Diavola
Tomaat, Kaas & Sardijnse pikante worst

€9,60

€11,00
€9,00

Nettuno
€11,50
Tomaat, Kaas, Ansjovis, Garnalen, Gerookte Zalm & Tonijn
Calzone
€9,50
Tomaat, Kaas, Campignons, Ham & Artisjok (dubbelgevouwen)
Salmone
Tomaat, Kaas, Gerookte Zalm & Room

€9,60

Carbonara
Tomaat, Kaas, Ham, Spek, Salami & Ui

€8,50

Peperoni
Tomaat, Kaas, Paprika (pikant!)

€6,60

Isa
€13,60
Tomaat, Buffelmozzarella, Sardijnse pikante worst & Coppa
Sam
Tomaat, buffelmozzarella & provolone.

€12,50

Pizza Bianca

Bottariga
€14,50
Buffelmozzarella & bottariga di muggine (Sardijnse kaviaar)

Gennaro
Buffelmozzarella, Verse tomaten & Basilicum

€11,00

Quattro Formaggi
4 soorten kaas

€12,50

Casteddu
€13,00
Buffelmozzarella, Gorgonzola & Sardijnse gedroogde pikante
worst
Coppa
Buffelmozzarella, Coppa & Rucola

€12,50

Quattro Mori
Buffelmozzarella, Artisjok, Gorgonzola & Rucola

€11,00

La Cipolla
€12,50
Buffelmozzarella, Uien, Kappertjes, Ansjovis & Verse tomaat.

Pere & Noci.
Buffelmozzarella, peer, gorgonzola & noten

€13,50

Adriano
€12,50
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.

Paste

Tortellini alla panna
€12,50
Gevulde tortellini in roomsaus met stukjes Parmaham

Tagliatelle Bolognese
Lintenpasta in de welbekende tomaten-gehaktsaus.

€10,-

Linguine Pomodoro & Basilico
Tomatensaus met verse basilicum naar Ma’s recept.

€9,50

Linguine aglio, olio & peperoncino
€9,50
Simpel en heerlijk: typisch Italiaans dus. Lekkere olijfolie,
knoflook en pepertjes uit Sardinië (de tuin van Pa & Ma)
Penne al Salmone
€13,50
Saus van gerookte zalm, room en een scheutje wodka.
Penne Putanesca
€11,00
Een eeuwenoude pasta met een pikante achtergrond & bite.
De naam maakt al nieuwsgierig (Puta betekend namelijk dame
van de lichte zeden in het Italiaans). Het schijnt bedacht te zijn
om hongerige klanten te lokken: tomatensaus, olijven, kruiden
(pikant!) en kappertjes.
Penne Gorgo & Rucola
Saus van gorgonzola met rucola

€12,50

Tagliatelle Mare & Monti
€16,50
Een Italiaanse Surf ’n Turf: garnalen & kastanjechampignons.
Pappardelle ai Gamberoni.
€19,50
Brede linten pasta met een saus van gamba’s in een lichte
tomatensaus.

Specialità al forno
Lasagne
€9,50
De lekkerste lasagne met bolognesesaus én natuurlijk die
lekkere besciamella!
Lasagne Gorgo
Lasagne met als bonus de gesmolten gorgonzola.

€11,-

Niet geheel onbelangrijk: de wijnkaart! Al onze wijnen komen
uit Sardinië en zijn met veel liefde gesorteerd (lees: er is volop
geproefd). Voor informatie/tips/adviezen over de wijn moet je
bij Britt zijn, ze verteld er graag over!
ROSSO

Cannelloni
€11,50
Gevuld met ricotta en spinazie, in een lichte tomatensaus en
champignon-roomsaus.
Pasticcio
€12,50
Voor de twijfelaars: drie soorten pasta in tomatensaus,
champignons-roomsaus en gegratineerd met Parmezaan.

Dolci
Tiramisu.

Vini

€4,50

Vraag naar onze dagdesserts, we maken soms ook andere Italiaanse
toetjes.

Cantina di Dolianova – Parteola Rosso (onze huiswijn)
0,75l
€9,50
Cannonau D.O.C.

€19,50

Cantina Mesa – Buio – Carignano D.O.C.

€33,60

Cantina Oliena – Nepente (onze absolute favoriet!).

€32,50

BIANCO
Cantina di Dolianova – Parteola Bianco (onze huiswijn)
Fles 0,75 l
€9,50
Cantina Soc. Giogantinu – Giogantino Superiore

€25,70

Cantina Feruccio Deiani- Arvali Vermentino.

€28,50

Piero Mancini- Vermentino Superiore.

€32,50

Spumanti
Cantina Santa Maria la Palma – Aragosta Rosé

€25,50

Cantina Santa Maria la Palma – Akenta

€32,70

Sella e Mosca – Torbato Brut

€35,50

Dranken
Acqua Panna
0,25
€1,50
0,75
€3,50
San Pellegrino
0.25
€1,50
0.75
€3,50
Cola
€1,75
Cola light
€1,75
Fanta.
€1,75
Chinotto
€2,50
Moretti (Italiaans Pils)
€2,50
Huisgemaakte limoncello klein. €8,50
Huisgemaakte limoncello groot. €17,00
Limoncello normaal of alla crema.

