
In Carrozza: een pannetje uit de oven met
geroosterd brood, drie eieren, tomaten,
Mozzarella en Provolone (V)  10.25

Spezzatine di Cervo: 
Hertenstoofpot in broodbol (L)     10.25

Mosselen 
in gekruide tomatensaus in broodbol (L) 10.25

Twee runderkroketten  
met desembrood en mosterd  9.25

Twee garnalenkroketten  
met desembrood en yoghurtsaus    14

Mezzogiorno: pompoensoepje, 3 runderballetjes in 
tomatensaus met desembrood.  14.5

[ Op basis van een royale groene salade ]

Gegrilde groenten, lauwwarme paddenstoelen, 
canneliniboontjes, geroosterde pitten, geraspte 
bloemkool en mosterd-tijmdressing (VEGAN) 14

Gerookte rode biet, geitenkaas, gegrilde peer, 
Balsamico-uitjes, geraspte bloemkool, fregola en 
mosterd-tijmdressing (V) zonder fregola (G) 14

Buffelmozzarella, tomaat, basilicum, rucola, olijfolie 
extra vergine (V) (G)   12 

Kreeft en Parmaham (San Daniele)  met  
huisgemaakte aardappel-appelsalade (G) 18.75

Klipvis, olijven, kappertjes, salsa verde en 
huisgemaakte aardappel-appelsalade (G) 14

Gemarineerde kip, gekookt ei, gegrilde paprika, 
olijven, cannelini-boontjes  (L) (G)     14

Manzo, dunne reepjes diamanthaas met gamba’s, 
knoflook en paddenstoelen, stroop van Aceto 
Balsamico, geroosterde pitten  16

[ Van desembrood met een Italiaanse twist en 
huisgemaakte ketchup ]

Mozzarella, tomaat, pesto Genovese (V) 5.25

Mozzarella, beenham, Provolone  5.75   
  
Mozzarella, Gorgonzola, paddenstoelen (V) 6

Drie Italiaanse bonbons uit Turijn  3.75 
Citroentaart    4.75
Nutellataart    4.75 
Drie citroensoesjes met chocoladedip 4.75
Cannolo Siciliana aanbod van vulling wisselt 1.95
Aragostine aanbod van vulling wisselt 1.95
Amandelkoek    1.95
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