
Antipasti

Bresaola Carpaccio
Dungesneden, luchtgedroogd rundvlees uit Lombardije,
rucola, Parmezaan, kappertjes en citroenolie

Bruschette
Italiaanse toast met pesto, burrata en tomaat

Burrata
Romige buffelmozzarella, tomaat, pesto en huisgemaakte 
focaccia

Focaccia con Caprese
Tomaat, buffelmozzarella, basilicum en huisgemaakte 
focaccia

Coppa di Parma e Pecorino al Tartufo 
Dungesneden Coppa di Parma met rucola en truffelpecorino 

Tagliere da Renato (min. 2 persons)
Plateau met gemengde Italiaanse antipasti

8.00

11.00

12.50

11.50

10.50 p.p.

Insalate

Insalata Mista
Gemengde salade met paprika, artisjok, ui, tomaat, 
olijven, pijnboompitten, olijfolie en balsamico azijn

Pomodoro Basilico
Tomatensalade met basilicum, olijfolie en balsamico-crème

7.00

6.50

Heeft u een allergie?  Vraag de bediening om de allergenen kaart.

11.00



Pizza Della Casa
Prosciutto crudo, rucola, Parmezaanse kaas, truffelolie
Truffelpecorino in plaats van Parmezaanse kaas 1,50 euro extra

Pizza van de maand
Zie bord of vraag de bediening naar de maandelijks wisselende pizza

zie muur

Pizze

Al onze pizza’s worden standaard
belegd met buffelmozzarella en San Marzano tomatensaus voordat ze de oven ingaan

Speciali
Maand pizza

Con carne
Pizza’s met vlees

14.50

Prosciutto Crudo e Mozzarella di Bufala
Prosciutto crudo, rucola, buffelmozzarella

14.50

Coppa e Burrata
Coppa di Parma, rucola, burrata, tomaat

15.00

Diavola
Salami piccante, Spaanse pepers en knoflook

14.00

Prosciutto Cotto e Tartufo
Beenham, kastanjechampignons, basilicum en truffelolie

14.50

Gorgonzola e Prosciutto Crudo
Kastanjechampignon, gorgonzola, prosciutto crudo

14.50

Quattro Stagioni
Paprika, kastanjechampignon, artisjok, beenham

14.50

Cicciolina
Salami piccante, pancetta spek, gegrilde paprika en Spaanse pepers

14.50

Heeft u een allergie?  Vraag de bediening om de allergenen kaart.

Margherita con Salami 
Salami en basilicum    

12.00

15.00Bresaola
Dungesneden, luchtgedroogd rundvlees uit Lombardije, rucola, Par-
mezaanse kaas en citroenolie
Truffelpecorino in plaats van Parmezaanse kaas 1,50 euro extra



Pizza ‘Nduja
Salami piccante, ‘Nduja (pittige worst) gegrilde ui en Gorgonzola

14.50

Pizza Tartufo
Truffelsalami, truffelpecorino, kastanjechampignons en rucola

15.00

Margherita Speciale
Extra (koude) buffelmozzarella en basilicum

10.50

Vegetariana 
Rucola, gemengde groenten, olijven, Parmezaanse kaas, knofloo
Truffelpecorino in plaats van Parmezaanse kaas 1,50 euro extra

14.00

Pesto e Burrata
Burrata, half-zongedroogde tomaat en huisgemaakte pesto

14.50

Caprese (Bianca: zonder tomatensaus)
Tomaat, koude buffelmozzarella, olijven, basilicum

13.00

Pinoli
Verse tomaat, knoflook, rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitten 
Truffelpecorino in plaats van Parmezaanse kaas 1,50 euro extra

13.50

Vegetariane
Vegetarische pizza’s

Quattro Formaggi
Parmezaanse kaas, Mascarpone, Gorgonzola, basilicum

14.00

Vegane
Vegan Pizza’s

Heeft u een allergie?  Vraag de bediening om de allergenen kaart.

Margherita
vegan mozzarella en basilicum
Extra gegrilde groenten 3.00 euro extra

12.00

Calzone Piccante
Salami piccante, gegrilde groenten, gorgonzola en ‘Nduja (pittige 
worst)

Calzoni
Dubbelgevouwen Pizza’s

14.50



Napoli
Ansjovis, kappertjes, taggiasche olijven en knoflook

13.00

Rio Mare
Tonijn, kappertjes, olijven en gegrilde ui

14.00

Con Pesce
Pizza’s met vis

Margherita Junior 7.50

Margherita Junior con Salami 8.50

Per i bambini
Voor de kinderen

Heeft u een allergie?  Vraag de bediening om de allergenen kaart.

Pappardelle allo Stufato Di Manzo
Huisgemaakte lint pasta met een saus van langzaam gegaard 
runderstoofvlees en Parmezaanse kaas

14.00

Ravioli al Tartufo e Funghi (vegetarisch)
Huisgemaakte pasta gevuld met ricotta en citroen met een saus van 
truffel en kastanje champignons en Parmezaanse kaas

15.00

Rigatoni all’Arrabbiata (vegan)
Huisgemaakte buisvormige pasta met een pikante San Marzano 
tomatensaus - Parmezaanse kaas 1,50 euro extra

11.00

Rigatoni all’Amatriciana
Huisgemaakte buisvormige pasta met een pikante San Marzano 
tomatensaus,ui, guanciale, Pecorino Romano

13.00

Pasta
'Fatta in casa'

Rigatoni al Pomodoro e Basilico 
Huisgemaakte buisvormige pasta met een San Marzano tomatensaus en
Parmezaanse kaas

11.00



Dolci

Sgroppino
huisgemaakt citroensorbet-ijs, vodka, prosecco

Huisgemaakt ambachtelijk ijs van Renato's Gelateria 
Citroen sorbet
Aardbei sorbet
Pure chocolade sorbet
Pistache gelato
Stracciatella gelato
Vanille gelato
Chocolade gelato
Yoghurt gelato

Affogato
Bolletje huisgemaakt vanilla-ijs overgoten met een shot espresso 

Huisgemaakte tiramisù
Huisgemaakte tiramisu naar klassiek recept

Slagroom

7.50

7.50

4.50

2.25

0.50

per bol

Heeft u een allergie?  Vraag de bediening om de allergenen kaart.


