
CUCINA ITALIANA

MENU
ZUPPE
Zuppa di pomodori – 6.95
Italiaanse tomatensoep met 
bruschetta pesto

Zuppa della setttimana – 6.95

soep van de week met garnituur

ANTIPASTI
Ciabatta – 6.95
met kruidenboter, huisgemaakte 
tapenade & olijfolie

Bruschetta pomodori – 4.50
2 stuks

Antipasti di carne – 11.50
ambachtelijke Italiaanse ham- en 
worstsoorten

Antipasti misti della casa – 12.50
assortiment van Italiaanse delicatessen

Carpaccio di manzo – 10.95
dun gesneden ossenhaas, klassiek bereid

Caprese – 8.95
tomaat, mozzarella & basilicum

Prosciutto e melone – 6.95
Italiaanse ham met meloen

Extra portie brood – 2.00

INSALATA
maaltijdsalade geserveerd met brood

Pollo al forno – 14.95
groene salade met gegrilde gemarineerde 
kip, Parmezaan, tomaat & courgette

Formaggio di capra – 14.95
groene salade met verse geitenkaas, 
gerookte amandelen, spekjes, tomaatjes 
& balsamico-honing dressing 
(ook vegetarisch verkrijgbaar)

SECONDI 
de hoofdgerechten serveren wij met geroosterde 
Roseval aardappeltjes met rozemarijn & 
knoflook of Risotto alla Parmigiana (+ € 1,-)

Vlees

Pollo al pepe verde – 16.95
kip met champignons in room, groene 
peper & zilverui

Scaloppina alla pizzaiola – 18.95
kalfsfilet, tomaat, olijven, kappertjes 
& ansjovis

Saltimbocca alla Romana – 19.45
kalfsfilet, witte wijn, salie & Parmaham

Vis

Scampi all ‘aglio – 18.45
scampi’s gebakken in olijfolie & knoflook 
met gepofte cherrytomaat

Branzino – 18.95
zeebaarsfilet uit de oven met gegrilde
groenten & dille-olie

Vegetarisch

Melanzane alla parmigiana – 13.50
ovenschotel met aubergine, tomaat &
Parmezaan

Onze Italiaanse desserts zijn te vinden op 
de drankenkaart.

MENU DI ROSA 18.50

Bruschetta pomodori 
–

Pasta Bolognese 
of

Pasta Pesto Pollo
of

Pasta Carbonara 
–

Dessert van de Chef

COMBI DI ROSA
Focaccia pollo, pomodorisoep 14.95
& seizoenssalade

PANE
Focaccia

Pollo – 9.95
Focaccia met gerookte kip, komkommer, 
pijnboompitten, Parmezaan & 
pesto-mayonaise

Ambachtelijk vloerbrood, keuze uit wit of bruin
Koud

Salmone – 11.95
gerookte wilde zalm met een crème van 
avocado & citroen

Coppa di Parma – 9.75
Coppa di Parma met zongedroogde 
tomaatjes & olijven

Gegratineerd

Prosciutto – 10.45
Prosciutto, mozzarella, 
gemarineerde tomaat & rucola 

Formaggio di Capra – 9.45
verse geitenkaas, gecarameliseerde 
walnoten, tomaat, rucola & 
balsamico-honingdressing

PASTA
wij werken met verse pasta’s waarbij u een 
keuze kunt maken uit tagliatelle of penne

Bolognese – 12.50
tomatensaus met rundergehakt

Pesto – 12.95
huisgemaakte pesto en gemarineerde kip 
(vegetarisch verkrijgbaar)

Carbonara – 12.95
spek, Parmezaanse kaas, ui, room & ei

Scampi all ’aglio – 14.95
scampi, knoflook, tomaat & basilicum

BAMBINI
Pasta per Bambini – 6.95
kleine portie pasta waarbij keuze uit 
bolognese,pesto of carbonara

Panino – 4.95
vloerbrood met Prosciutto & 
mozzarella uit de oven

HEEFT U DIEETWENSEN EN/OF ALLERGIEËN? 
VERTEL HET ONS! 

Onze medewerkers staan u graag te woord met 
vragen over dieetwensen en voedselallergieën.


