AFHAAL MENU

Te bestellen dinsdag t/m zondag
tussen 10:30 en 19:45 uur
(i.v.m. sluiting vanwege corona)

Lunch
Voor de lunch kunt u uit alle onderstaande gerechten kiezen.
De bestelling kan tussen 12:00 en 14:00 uur opgehaald worden. Het exacte tijdstip
bespreken we met u.
Diner
Voor het diner kunt u uit alle onderstaande gerechten kiezen, m.u.v. onze broodjes.
I.v.m. de voorbereidingen, het liefst uw bestelling voor 17:00 uur doorgeven.
De bestelling kan tussen 17:00 en 20:00 uur opgehaald worden. Het exacte tijdstip
bespreken we met u.

Zaterdag en zondag doorlopend geopend, van 12:00 tot 20:00 uur.
Geef uw bestelling door via ons telefoonnummer: 0475 – 581846
(eventueel bezorgen uitsluitend in Heythuysen, bij een minimale besteding van €50)

I NOSTRI PANINI
Onze broodjes TUSSEN 12:00 EN 14:00 UUR
SENZA GLUTINE / GLUTENVRIJ MEERPRIJS 0,75

Keuze uit: Focaccia (wit) of Meergranen brood
Olandese
Ham / provolone-dolce (jonge kaas) / tomaat / gekookt ei / mayonaise / sla

6,75

Panino del mese
Tonijnsalade / tomaat / gekookte ei / gepickelde ui / sla

7,75

Caprese (V)
Tomaat / buffelmozzarella / basilicumpesto / rucola

8,25

Tonnato
Kalfsvlees / tonijnsaus / kappertjes / zongedroogde tomaatjes / rucola

8,75

Salmone affumicato e guacamole
Gerookte zalm / guacamole / rode ui / tomaat / sla

8,75

Carpaccio
Rundercarpaccio (BlackAngus) / truffelmayonaise / Parmezaanse kaas / rucola

10,75

BORRELBOX TO GO
Uitsluitend op bestelling
Borrelbox to go voor 2 personen
26,00
Goedgevuld / o.a. met brood / Italiaanse vleeswaren / kazen / tapenades / en meer

SPECIALITÀ DI SELVAGGINA
Onze tijdelijke wildspecialiteiten

Piatto di selvaggina
Salami van wildzwijn en hert / bruschetta met wildragout / terrine van haas

15,50

Tagliatelle con stracotto di selvaggina
Tagliatelle / wildragout / tomatensaus

14,50

Stufato di cinghiale
Zacht gegaard / sukade van wildzwijn / groenten / porcini

22,50

Geserveerd met verse friet en gemengde salade

LE NOSTRE INSALATE
Onze salades / maaltijdsalades

Caprese (V)
Rucola / verse tomaten / buffelmozzarella / verse basilicum

Voorgerecht / Maaltijdsalade
12,50 / 16,50

Insalata con carpaccio di carne
Rijk gevulde salade / rundercarpaccio / Parmezaanse kaas

13,50 / 17,50

Insalata con salmone affumicato e gamberetti
Rijk gevulde salade / gerookte zalm / garnaaltjes

14,50 / 19,50

Met truffelmayonaise
Met verse truffel

+ 2,50
+ 3,00

LE NOSTRE BRUSCHETTE
Onze bruschetta’s

Bruschette con pomodoro fresco (V)
Geroosterd brood / tomaat / knoflook / basilicum

9,30

Bruschette con salmone affumicato
Geroosterd brood / gerookte zalm / avocado crème

10,75

Bruschette con salsa tartufo e crudo
Geroosterd brood / truffel-tapenade / Parmaham

10,75

Mix di bruschette
Combinatie bovenstaande bruschette

10,75

I NOSTRI ANTIPASTI FREDDI
Onze koude voorgerechten

Vitello tonnato
Kalfsvlees / tonijnsaus / krokante kappertjes

13,00

Carpaccio classico
Rundercarpaccio / rucola / Parmezaanse kaas

13,75

Salumi e formaggi
Italiaanse vleeswaren / kazen

14,50

Met truffelmayonaise
Met verse truffel

+ 2,50
+ 3,00

I NOSTRI ANTIPASTI CALDI
Onze warme voorgerechten

Zuppa di pomodoro (V)
Italiaanse tomatensoep

6,00

Parmigiana di melanzane (V)
Auberginetaartje / Parmezaanse kaas / mozzarella / tomatensaus / uit de oven

13,75

Straccetti di manzo
Dungesneden ossenhaas / tomaatjes / Parmezaanse kaas / rucola

13,75

LE NOSTRE PASTE
Onze pasta’s

Senza glutine / Glutenvrij meerprijs 1,00
Linguine AOP
Linguine / knoflook / olijfolie / Spaanse peper

8,50

Tagliatelle alla Bolognese
Tagliatelle / bolognesesaus

12,50

Gnocchi con pomodorini, pesto e ricotta (V)
Gnocchi / ricotta / tomaatjes / basilicumpesto / geroosterde pijnboompitjes

13,50

Cannelloni di carne
13,50
Cannelloni / Italiaanse saucijs / mozzarella / Parmezaanse kaas / bolognesesaus / oven
Tortiglioni alla zozzona
Tortiglioni / varkenswangspek / tomatensaus / eigeel / pecorino / zwarte peper

15,00

Spighe ripiene di tartufo con crema di tartufo bianco (V)
Verse gevulde pasta / truffel-ricotta / saus van witte truffel / verse truffel

15,50

Tagliatelle con salmone e vodka
Tagliatelle / verse zalm / prei-roomsaus / wodka

15,50

Risotto con porcini e tartufo (V)
Risotto / porcini / verse truffel

16,50

Linguine AOP con 4 gamberoni
Linguine / 4 ongepelde grote garnalen / knoflook / olijfolie / Spaanse peper

18,50

Linguine con ½ astice alla diavola
Linguine / halve kreeft / pikante tomatensaus

19,50

LE NOSTRE PIZZE E FOCACCE
Onze pizza’s en focaccia’s
La rossa (V)
Tomatensaus / knoflook / olijfolie EV / oregano

7,00

Margherita (V)
Tomatensaus / mozzarella

7,50

Salami
Tomatensaus / mozzarella / Italiaanse salami

8,00

Siciliana
Tomatensaus / knoflook / oregano / ansjovis / kappertjes

9,50

4 Stagioni
Tomatensaus / mozzarella / paddenstoelen / paprika / Italiaanse salami / ham

10,25

Regina (V)
Tomatensaus / basilicum / buffelmozzarella / gemalen Parmezaanse kaas

10,25

Tonno, rucola e cipolla rossa
Tomatensaus / mozzarella / tonijn / rode ui / rucola

10,25

Bufalina
Buffelmozzarella / tomaatjes / Parmaham / burrata / basilicum

12,25

Cornicione (V)
Tomatensaus / tomaatjes / burrata / basilicum / gevulde korst / ricotta

12,75

4 Formaggi bianca o rossa (V)
4 soorten Italiaanse kaas (met of zonder tomatensaus)

12,75

Ortolana (V)
Mozzarella / gegrilde courgette / paprika / Taggiasche olijven / tomaatjes

12,75

La bomba
Tomatensaus / ‘nduja (pikante smeer-salami) / spianata Calabrese
Italiaanse saucijs / burrata

13,50

Al carpaccio
Tomaatjes / mozzarella / rundercarpaccio / Parmezaanse kaas / rucola

13,50

Salmone e tartufo
Tomaatjes / mozzarella / gerookte zalm / truffelmayonaise

13,50

Etna
Mozzarella / hele buffelmozzarella / spek / rucola / Parmezaanse kaas

15,75

Porcini speck e tartufo
Buffelmozzarella / porcini / truffel crème / spek / verse truffel

16,50

FARCITE
Onze gevulde focaccia’s

Puccia calabrisella
‘Nduja (pikante smeer-salami) / mozzarella / spianata Calabrese
tomaat / rucola

12,50
/ gorgonzola /

Panzerone (V)
Gefrituurde calzone / buffelmozzarella / paddenstoelen / tomaatjes / ricotta

13,50

I NOSTRI SECONDI
Onze hoofdgerechten

Geserveerd met verse friet en gemengde salade
Filetto di salmone ai porcini
Gebakken zalmfilet / porcini / tomaatjes / rozemarijn / knoflook

22,50

Filetto di manzo
Gebakken ossenhaas (BlackAngus)

29,00

Saus naar keuze: groene pepersaus / Primitivo-wijnsaus / porcini-saus

DESSERT
Onze nagerechten

Mousse di cioccolato
Huisgemaakte chocolademousse

6,75

Panna cotta al limone con salsa limoncello
Panna cotta van citroen met limoncellosaus

6,75

Cheesecake alla nutella e mascarpone
Cheesecake van nutella en mascarpone

7,00

Tiramisu
Huisgemaakte tiramisu

7,50

Misto di formaggi
Verschillende Italiaanse kaassoorten met brood en compote

10,00

