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Gin (Tonic Incl.)     Mocktails 
Hendrick’s (Schotland)  € 16,00 Pomton     €   9,00  
Gordon (England)  € 12,00 Flamingo     €   9,00 
       Virgin mojito     €   9,00 
       Cranberry cooler    €   9,00 

Cocktails    Aperitieven     
Summer love   € 13,00 Prosecco €   8,00 Punt a mes €   7,50   
Aperitief van het huis  € 12,00 Martini bianco €   8,90 Cynar  €   7,50 
Aperol spritz   € 12,00 Martini rosso €   8,90 Campari €   7,50  
Limoncello spritz  € 12,00 Marsala €   7,50 Kir  €   7,50 
Campari spritz   € 12,00 Sherry  €   7,00  Porto  €   7,50 
Tequilla sunrise   € 13,00 Ricard  €   8,00 Gancia  €   7,50 
Mojito    € 13,00 Kir Royal  €   8,90 Pasoa  €   7,50 
Mojito pink   € 13,00 Punt a mes €   7,50 Safari  €   8,00 
Mojito royal   € 14,00 Rosso antico €   7,50 Cointreau €   8,00 

Sterke Drank    Digestieven     

Smirnoff wodka   €   8,50 Amaretto €   6,50 Averna  €   6,50  
Absolut wodka   €   9,00 Grappa €   6,50 Ramazotti €   6,50  
Bacardi Superior  €   8,50 Grand marnier €   6,50 Cognac €   6,50  
Bacardi Reserva   €   8,50 Limoncello €   6,50 Sambuca €   6,50 
Jameson    €   8,50 Baileys  €   6,50 Tia marie €   6,50  
Jack Daniels   €   9,00   Vecchia Romanga (Cognac Italië)  €   6,50 

Bieren     Frisdranken    

Carlsberg Vat      €  3,50  Cola  €   3,30 Cola zero €   3,30  
Carlsberg Vat ½ Liter  €  5,00  Sprite  €   3,30 Fanta  €   3,30  
Carlsberg 0,0   €  3,50  Jus d’orange €   3,40 Appelsap €   3,30  
Kriek    €  4,50  Fever tree  €   3,70 Tonic  €   3,40 
De koninck (Bolleke)  €  4,50  Gini   €   3,40 Ice tea green €   3,40  
Duvel    €  6,00  Ice tea  €   3,40  
Sint Hubertus Triple blond €  6,00   
Sint Hubertus Triple Amber €  6,00   

Waters 
       1/5 Centiliter / ½ Liter / 1 Liter    
       San Pellegrinno €   3,10 Aqua panna  €   3,10 
       San Pellegrinno €   5,90 Aqua panna €   5,90 
       San Pellegrinno €   9,90 Aqua panna €   9,90 
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Zuppe (Soep)   

 

Zuppa di pomodore / Tomatensoep        €   7,00 
Zuppa minestrone / Groentensoep        €   7,50 

 
Insalata (Salades) 

 

Insalata mista / mix van salade en dressing apart      €   9,80 
Insalata caprese / mozzarella, tomaten, basilicum, olijfolie en pesto   € 13,00 
Insalata Verona / mix van salade met verse tonijn en mozzarella    € 17,30 
Caesar Salade/ mix van salade, kippenreepjes, ansjovis en Parmezaanse kaas met broodkorstjes € 16,80 
 

 
Antipasti (voorgerecht) 

 

Pane al forno / Lookbroodjes         €   8,90 
Pane al forno con formagio/ Lookbroodjes met kaas     €   9,20 
Pane bruschetta/ ovenbroodjes met tomaat en pesto     €   9,90 
Prosciutto con melone/ parmaham met meloen en vers fruit    € 14,80 
Crochetta di formaggio e di gamberetti / Duo van garnaal en kaaskrokket   € 14,20 
Carpaccio alla Parmigiana / rauwe ossehaas       € 15,20 
Calamari fritti / gefrituurde inktvisringen       € 15,90 
Scampi aglio olio /  6 scampi’s met look olijfolie en kerstomaat    € 16,90 
Antipasti per 2/ Verschillende soorten Italiaans vlees en kaas    € 23,90 
Fritto misto per 2 / Verschillende gefrituurde vissoorten     € 26,40 
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Pizze (Pizza’s)    altijd met tomatensaus en mozzarella  

 

Margherita / tomaten en mozzarella        €   8,40 
Boremeo / ham          € 13,10 
Salame / salami          € 13,10 
Funghi / champignons          € 13,10 
Napolitana / ansjovis en kappertjes        € 15,20 
Capricciosa / ham en champignons        € 14,10  
Prociutto/ parmaham, rucola         € 15,10 
Hawaï / ham en ananas         € 14,90 
Pollo hawai /  Kip en ananas         € 14,90 
Americana / pikante salami en paprika       € 15,10 
Vegetariana / artisjok, champignons, olijven, ui, kappertjes, spinazie, paprika  € 15,90 
Sofia Loren / champignons, ui en groene peper      € 15,90 
Carne / salami, ham, pikante salami en parmaham      € 17,30 
Carpaccio /ossenhaas, rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en gedroogde tomaat € 16,80 
Quatro Formaggi / 4 Italiaanse kaassoorten       € 17,00 
Tonno / tonijn, ui en olijven         € 16,90 
Calzone / ham, champignons, paprika, artisjokken, salami en bolognese saus  € 17,80 
Quatro Stagioni / champignons, paprika, ansjovis en salami     € 17,50  
Fruti di mare / Verschillende soorten vis en schaaldieren     € 19,20 
Speciale /  zalm, scampi, tonijn, calamari en paprika      € 19,70 
Pizzaiola / verse zalm met gorgonzola en look      € 18,80 
Sirena / scampi, ei ,paprika en salami        € 18,90 
Verona / scampi, prei, champignons, tonijn en spinazie     € 19,90 
Bambino / kinder pizza margarita met ham of met salami of ananas   €   8,00 
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Paste  (pasta)  ook glutenvrije pasta   

 

Spaghetti vongole / schaaldieren met olijfolie en look in wittewijnsaus   € 17,90 
Spaghetti fruti di mare / vis en schelpdieren tomatensaus     € 19,20 
Spaghetti vegetariana / tomatensaus en groenten      € 15,90 
Spaghetti bolognese / bolognaisesaus       € 14,20 
Spaghetti carbonara / spek, ei en room       € 15,90 
Spaghetti peperoncino / cherrytomaat, pepers, peterselie en look    € 15,10 
Tagliatelle Dello Chef / Kip en aubergine met champignons in pestosaus   € 17,20 
Tagliatelle Sardegna / zalm en garnaal met champignons in roomsaus     € 18,20 
Tagliatelle diabolique / scampi’s in pikante roomsaus     € 18,60 
Tagliatelle all’amatriciana / spek, kerstomaat, look, basilicum en olijfolie   € 16,90 
Penne arabiata / pikante tomatensaus met paprika       € 15,90 
Penne puttanesca / kappers, olijven, artisjok champignons en ansjovis in tomatensaus € 16,20  
Penne quatro formagi / 4 soorten italiaanse kaas      € 16,30 
Linguini Pollo alla spinaci / kip en spinazie in curryroom saus     € 16,60 
Linguini Salmone / verse zalm en spinazi in pikante roomsaus    € 18,40 
Linguini Verona / Scampi’s met verse bladspinazi in tomatensaus    € 18,90  
Capelli del prete dell’orto  / ricotta, aubergine , pepers walnoten, pesto en pecorino    € 16,90  
Tortellaci gigantic au funghi / gevulde pasta, grana padano en bosschampignons   € 18,20 
Risotto au funghi forcini / risotto met boschampignon, gedroogde tomaat en prei € 17,50 
Risotto fruti di mare / risotto met verschillende vis en schaaldieren  in tomatensaus € 18,90 
Risotto Polo / risotto met kip, ajuin eb paprika in currysaus     € 17,60 
Bambino / kinder spaghetti bolognaise of carbonara      €   8,50 
 

 
Pasta al forno (ovengerechten) 

 

Canneloni / pasta rolletjes met gehakt tomatensaus kaas en room    € 15,90 
Ravioli carne / gevulde ravioli, met vlees in tomatenroomsaus    € 16,20 
Lasagna/ gehakt-tomatensaus kaas en room       € 16,20 
Lasagna vegetariana / tomatensaus kaas en room      € 16,10 
Spaghetti dello chef / tomatensaus, ui, paprika, gehakt en kaas     € 18,80 
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Piatti di carne (Vleesgerechten) keuzes uit frieten, kroketten of pasta’s 

Sauzen keuzes uit: champignonroom, peperroom, tomatensaus en gorgonzolasaus  
 

Angiello / lamskoteletjes met warme groenten      € 29,90 
Antrecote alla griglia / gegrilde entrecote       € 28,70 
Scaloppina milanese / gepaneerd kalfslapje       € 28,80 
Scaloppina Limone / Kalfslapje met limoensaus       € 28.00 
Bistecca alla griglia / gegrilde steak         € 27,00 
Ossobuco primavera / rundsschenkel met groentesaus     € 31,90 
Petto di pollo / gegrilde kippenborst        € 25,20 
Scaloppina alla gorgonzola / kalfslapje in gorgonzola saus       € 31,30 
Saltimboca alla Romana / Kalfslapje, kaas, ham in wittewijnsaus    € 32,70 
 

Pesce (Visgerechten) keuzes uit frieten, kroketten en pasta’s 

 

Gamberoni alla griglia / gegrilde gamba’s        € 31,80 
Filotto di salmon / Zalmfilet in rode pepersaus      € 28,80 
Tonno alla griglia / gegrilde tonijn met Ratatoullie saus     € 29,80 
Scampi Verona / Scampi’s van de chef       € 27,70 
Scampi con salsa al cury / Scampi’s met curry saus en spinazi            € 27,70 
 

Integratori (Supplementen) 

 

Patatine fritte / frieten         €   3,50  
Crocchette / kroketten         €   3,50 
Paste / pasta           €   3,50 
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Desert (desserten) 

 

Coupé alla fragola / vanille ijs met aardbeien en aardbeiensaus met slagroom  €   9,30 
Tiramisu/ lange vinger met mascarpone koffie en cacaopoeder    €   8,90 
Tartufo / ijsbonbon, vanille truffelchocolade, cacao, bresilienne nootjes en karamelsaus €   8,90 
Panna Cotta alla fragola / panna cotta met verse aardbeien    €   9,00 
Creme brulee / Creme brulee         €   9,30 
Moelleux / chocolade moelleux met vanille ijs      €   8,90 
Dame Blanche / vanille-ijs met chocoladesaus, slagroom     €   8,50 
Gelato per bambino /Kinderijsje        €   5,20 
 

Bevande calde (Warme dranken) 

 

Thee (natuur, kamille, pepermunt, rozebottel, lime en groene thee)   €   3,50 
Caffè / Koffie           €   3,50 
Caffè deca / deca koffie         €   3,50 
Caffè espresso / espresso         €   3,50 
Dopio espresso / dubbel espresso        €   4,30 
Cappuccino / cappucino         €   4,30 
Cappuccino deca / Deca cappucino        €   4,30 
Tè alla menta fresca / Verse munt thee       €   4,50 
Latte macchiato / latte macchiato        €   4,30 
Latte con caffè deca / latte macchiatto deca       €   4,30 
 

Bevande Alcoliche calde (Warme alcoholische dranken) 

Caffè italiano (amaretto) Italian koffie        €   9,00 
Caffè francese (cognac) French koffie        €   9,00 
Caffè irlandese (whisky) Irish koffie        €   9,00 
Caffè corretto (grappa) Espresso met grappa       €   5,50 
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Wijnkaart 
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Huiswijnen              
Rood, Wit en Rosé         Glas                    4,80  

Karaf ¼ Liter      8,20 
Karaf ½ Liter  16,00 
Karaf 1  Liter  29,50  

Lambrusco 
Rood en wit          Glas                    5,00  

Karaf ¼ Liter      8,90 
Karaf ½ Liter  16,50 
Karaf 1  Liter  30,50 

Huiswijnen / fles 
Rood, Wit en Rosé           26,00 
 

Lambrusco / fles 
Rood en wit             28,00 
 

BUBBELS / fles 
Bosco del Merlo, Prosecco Brut Millesimato D.O.C.      34,00 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie verpakking. Prosecco is de meest populaire  
Mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de Glera druif in een microklimaat in het noorden  
van Treviso (Veneto). Het is een brut met aroma's van verse amandelen. 
 

WITTE WIJNEN / fles 
Vermentino di Sardegna DOC, Nuraghe Supramonte      27,00 
De vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een verfrissende wijn met aroma’s van 
tropisch fruit, ondersteund door minerale toetsen. 
 
Cantina Rauscedo – Friuli  Chardonnay         28,00 
Deze strogele chardonay van het Italiaanse land is zeer herkenbaar. Rijp wit fruit, aroma's van                                                      
Appel met nuances van acaciabloemen in de neus. Een fruitig wijn en een aangename, lange afdronk. 
 
Cantina Rauscedo – Friuli  Pinot Grigio        29,00 
Een jonge, frisse pinot grigio met hints van acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit.  
 
Gavi del commune di Gavi  Terredavino        34,00 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze                                                                               
wijn gemaakt van de cortese-druif is aangenaam fruitig (exotische vruchten) met een goede balans                                                   
en lengte. 
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ROSE WIJNEN / fles 
 

Mabis Uvam Pinot Grigio Blush Rosato-Veneto-Italië     27,00 
100% Pinot Grigio druif. De druiven komen uit een selectie van de beste druivenafkomstig van  
15 tot 20 jaar ouden wijnstokken, gelegen aan de voet van de heuvels waar de bodem bestaat  
Uit klei en Kalksteen. De bijzondere ligging geeft de wijn een fijne mineraliteit, goede structuur  
en typische geuren van bloemen. Deze rosé heeft een mooie lichte koperen kleur. Het Bouquet  
is fijn en elegant, goed ondersteund door fruitige en bloemige tonen. Heerlijk bij schaaldieren  
en zeevruchten, lichte voorgerechten met vis of rijstgerechten en witvlees    

                                                                                                                                                         
Castello di Monterinaldi-Toscane Rosato-Toscane- Italië    32,00 
100% Sangiovese druif. Een wilde sensatie van klein rood fruit zoals wilde kersen en  
frambozen. Een zachte wijn met een mooie body      

                                                                                                                                       

RODE WIJNEN / fles 
Le Due Colline, Montepulciano d'Abruzzo DOC      27,00 
De montepulciano druif die voornamelijk aangeplant wordt in de regio Abruzzo, heeft een  
intense robijnrode kleur, aroma's van bloemen en rijp fruit. In de mond is hij vol en vlezig. 

  
Castello di Monterinaldi  Chanti Classico -Toscane     28,00 
Deze chianti, gemaakt van de traditionele Toscaanse druivensoort sangiovese, Het meest  
opvallend is vers kersenfruit met enkele hints van pruim die dan verder ontwikkelen naar de  
bloemige noten van violet, een  evenwichtige wijn die rond aanzet en tegelijk fris, fruitig  
aanvoelt en een floraal toetsje heeft (viooltjes), past bij een brede waaier van gerechten 

 
Nino Costa Barbera d'Alba  Piemonte       32,00 
Deze barbera d'Alba van Piemonte, één van de iconische producenten uit Piémonte, heeft  
heerlijke aroma's van rijp fruit en en toetsen van noten. 

 
Mabis, Valpolicella Ripasso          37,00 
Een niet te missen originaliteit: op het einde van de fermentatie van een jonge valpolicella  
blijft de wijn in contact met de droesem (schilrestanten na vinificatie van de Amarone) die rijk  
is aan kleur en suiker om uiteindelijk nog meer kleur, geur en intensiteit te bekomen in de  
finale wijn. Hij heeft een diep paarse kleur met een krachtige neus van rijp rood en zwart fruit.  
Het is een levendige en rijke wijn met veel lengte, die sommige "kleine Amarone wijnen" overtreft. 

 

 

 

 

 

 
 


