
Antipasti freddi (koude voorgerechten)   
 
Carciofini Primavera €  8,50 
Kleine artisjokken met pestosaus  
 
Insalata Fantasia € 4,75 
Gemengde salade  
 
Insalata Caprese € 8,75 
Mozzarella met tomaat, olijfolie en oregano  

Insalata Portofino € 8,75 
Gemengde salade met tonijn en uien  

Insalata di Mare € 13,75 
Salade met garnaaltjes, inktvis, gemarineerde mosselen en schelpdieren  
 
Ostriche € 14,50 
Zes oesters met olijfolie en citroen  
 
Coccotello di Gambaretti € 11,50 
Garnalencocktail met Noorse garnaaltjes en cocktailsaus  

Coccotello di Gambaretti Ollandese € 14,75 
Garnalencocktail met Hollandse garnaaltjes en cocktailsaus  
  
Coccotello di Granchio € 14,75 
Krabcocktail  

Carpaccio di Salmone € 16,50 
Dun gesneden gerookte zalm, geserveerd met pestosaus  
 
Antipasto Italiano € 11,50 
Div. Italiaanse soorten ham en worst  

Antipasto Siciliano € 13,75 
Div. Italiaanse soorten ham, worst en pikant gemarineerde groenten  

Prosciutto di Parma e melone € 13,75
Rauwe Italiaanse parmaham met meloen  
 
Carpaccio € 16,50 
Dun gesneden rauwe ossenhaas met parmezaanse kaas, 
geserveerd met twee sauzen  

 
Antipasti caldi (warme voorgerechten)  
 
Funghi Trifolati € 9,75 
Champignons specialiteit  

Funghi giganti € 13,25 
Gebakken oesterzwammen met garnaaltjes en prei in likeur-roomsaus  
 
Scampi ai Ferri € 17,25 
Vier kleine garnalen van de gril, geserveerd met twee sauzen   
 
Calamaretti € 13,25 
Gepaneerde gebakken inktvisringen, geserveerd met twee sauzen  
 
Lumache € 11,75 
Wijngaardslakken in knoflookboter  
 
Ranocchi in Salsa € 17,25 
Kikkerbillen in knoflook-crèmesaus 

Ranocchi alla Diavola € 17,75 
Kikkerbillen met knoflook in pikante tomaten-crèmesaus  
 
Punti di filetto dello chef € 14,75 
Gebakken ossenhaas punten in ketjap-roomsaus   
  

Zuppe (soepen)  

Stracciatella € 6,50 
Ei-kaassoep  

Minestrone € 6,50 
Tomaten-groentensoep  
 
Zuppa di Pomodoro € 6,75 
Italiaanse tomatensoep  
 
Zuppa di Cipolla € 6,50 
Italiaanse uiensoep  
 
Zuppa di Fagioli € 6,50 
Italiaanse bonensoep  

Zuppa di Pesce € 7,50 
Italiaanse vissoep  

Zuppa di Pesce speciale € 10,75 
Pikante Siciliaanse vissoep  

Zuppa d’Arragosta € 16,25 
Kreeftensoep   
 

Menu per bambini (kindermenu)  

Bambino Olandese € 5,75 
Frikandel met friet, appelmoes en mayonaise  
 
Pollo Bambino € 10,75
Kipfilet met friet, appelmoes en mayonaise  

Coteletta Bambino € 10,75 
Kinderschnitzel met friet, appelmoes en mayonaise  
 

Risotti (rijstgerechten)  
 
Alla Funghi € 14,75 
Met oesterzwam, champignons en prei  
 
Alla Marinara € 16,75 
Met zeevruchten, prei, ui en knoflook in tomatensaus   
  
Agli scampi € 26,25 
Met grote garnalen, noorse garnaaltjes, Grand Marnier in knoflook-preisaus  

Alla Paesana € 16,25 
Met rundvlees, paprika, champignons en ui  
 

Pasta al forno* (deeggerechten uit de oven)  
 
Lasagna Vegetaria € 12,00 
Diverse pastalagen met Aubergine, Courgette, tomaten- en bechamelsaus   
  
Lasagna € 12,00 
Diverse pastalagen met gehakt, ham, tomaten- en bechamelsaus  

Canneloni € 12,50 
Grote macaroni gevuld met gekruid gehakt en bolognesesaus  
 
Maccheroni al forno € 12,50 
Macaroni in tomaten-gehaktsaus met ham, ei, kaas, erwtjes en ui  

Pasticcio € 12,75 
Diverse pastagerechten uit de oven:   
Canneloni, lasagna, spaghetti, tortellini en maccheroni al forno  
  

* Tevens in kleine portie
  

Paste* (pasta’s)  
(macaroni, spaghetti of tagliatelle)  
 
All’Arrabbiata € 9,75 
Met paprika en ui in pikante tomatensaus  
 
Aglio, olio e peperoncino € 9,75 
Met knoflook, olie en Siciliaanse pepers  

Al pesto € 10,00 
Met basilicum, pijnboompitten en olijfolie  

Boscaiola € 11,75 
Met champignons, paprika, prei, ui en knoflook in tomaten-crèmesaus  

Alla Siciliana € 9,75 
Met tonijn, kappertjes, olijven en ui in pikante tomatensaus  

Al salmone € 13,25
Met zalmfilet en pijnboompitten in crèmesaus  
 
Portofino € 15,75 
Met garnaaltjes, zalm, oesterzwam en prei 
in speciale crèmesaus en Grand Marnier  
 
Alla Marinara € 12,25 
Met zeevruchten en groenten in tomaten-knoflooksaus  
 
Alla Matriciana € 9,50 
Met spek en knoflook in tomatensaus  
 
Alla Carbonara € 10,75 
Met spek, ei, ui en parmezaanse kaas  
 
Alla Campagnola € 12,75 
Met vleesstukjes, champignons, paprika, prei en ui in tomaten-crèmesaus  

Ravioli Siciliana € 14,75 
Huisgemaakte deegkussens gevuld met ricotta, met rucola  
in pikante tomaten-knoflooksaus  

Ravioli all’Arragosta € 16,75 
Huisgemaakte deegkussens gevuld met kreeft 
in kreeften-crèmesaus met Grand Marnier  
 
Ravioli alla Ricotta € 14,50 
Huisgemaakte deegkussens gevuld met ricotta in pikante tomaten-gehaktsaus  

Tortellini alla panna € 12,75 
Gevulde deegkussens met ham en ui in crèmesaus  

Poker di pasta (min. twee personen) € 34,00 
Vijf verschillende deeggerechten    
 

* Tevens in kleine portie
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Pesce (visgerechten)  
 
Sogliole alla mugnaia € 23,75 
Tongfilets in knoflook-roomsaus  

Sogliole alla Gorgonzola € 24,75 
Tongfilets in gorgonzolasaus  
 
Sogliole all Salmone € 25,75 
Tongfilets met zalmfiletstukjes in roomsaus met Grand Marnier  

Salmone alla Siciliana € 23,25 
Zalm met kappertjes en paprika in kruidige tomatensaus  
 
Salmone dello Chef € 26,50 
Zalm met garnaaltjes, oesterzwam en knoflook in Grand Marnier-roomsaus  
 
Pesce spada alla Messinese € 21,75 
Gebakken zwaardvisfilet in lichte tomaten knoflook-crèmesaus met likeur   
 
Pesce spada alla Parlermitana € 23,75 
Zwaardvis met pijnboompitten, rozijnen, olijven, knoflook 
en verse tomaten (licht pikant)   
 
Pesce (visgerechten) 

Scampi ai Ferri € 25,75 
Zes grote garnalen van de gril, geserveerd met twee sauzen  
 
Scampi al Forno € 27,50 
Zes grote garnalen uit de oven in knoflook-crèmesaus  
 
Scampi alla Siciliana € 27,75 
Zes grote garnalen met knoflook in pikante Siciliaanse saus  
 
Scampi Romagnoli € 27,75 
Zes grote garnalen met champignons en prei in likeur-roomsaus  
 
Scampi del marinaio € 29,75 
Zes grote garnalen met garnaaltjes, artisjokken en prei in likeur-roomsaus  
 
Scampi del buon gustaio € 32,75 
Zes grote garnalen met krabvlees en kaviaar in
 tomaten-crèmesaus met Grand Marnier  
 
Scampi alla Messinese € 30,50 
Zes grote garnalen met rode kaviaar in champagnesaus  

Misto di Pesce (min. twee personen) € 61,75
Een ware Siciliaanse delicatesse met garnalen, inktvis, langoustines, 
sardines, slibtong en zwaardvisfilet van de gril, geserveerd met drie sauzen  

Misto di pesce dello chef (min. twee personen) € 72,75 
Combinatie van diverse gebakken soorten visfilets met bijpassende sauzen   
 

Carne (vleesgerechten)  
 
Scaloppina alla Casalinga € 19,75 
Varkensfilets met ham in champignon-roomsaus  

Involtini alla Romana € 21,25 
Varkensfilets gevuld met ham en kaas in knoflook-roomsaus  
 
Filleto del Maestro € 21,50 
Varkenshaas met ham en kaas in champignon-roomsaus  

Filetto del Padrone € 22,50 
Varkenshaas met champignons, prei en ui in zoetzuresaus  

Agnello Siciliano € 22,75 
Lamsfilet met champignons, kappertjes en prei in Siciliaanse tomatensaus  
 
Agnello alla Marsala € 23,75 
Lamsfilet met champignons, in Marsala cremé saus  
 

Involtini della Nonna € 21,50 
Kalfslapjes gevuld met ham en kaas in champignon-Cognacsaus  
   
Salto in bocca alla romana originale € 23,50 
Drie kalfslapjes met Parmaham in salie-witte wijnsaus  

Bracioli Casertani € 23,75 
Gepaneerde kalfslapjes gevuld met ham, parmaham en kaas   
in champignons tomaten-crèmesaus  

Involtini al’inglese € 20,75 
Kalfslapjes gevuld met ham, kaas en ui in peper-roomsaus   
  
Ossobucco del maestro € 22,50 
Kalfsschenkel in knoflook-witte wijnsaus  

Filettoin Griglia € 21,75 
Ossenhaas van de gril, geserveerd met twee sauzen   
 
Filetto al pepe € 23,25
Ossenhaas met peper-roomsaus  

Filetto Messinese € 24,50 
Ossenhaas met champignons, erwten, paprika en ui 
in tomaten-crèmesaus met likeur  
 
Filetto Capricciosa € 23,75 
Ossenhaas met ham, artisjokken en champignons in roomsaus  
 
Filetto con gorgonzola € 24,50
Ossenhaas gevuld met gorgonzola en uienringen in gorgonzolasaus  
 
 
Filetto Adriano € 25,50 
Ossenhaas met champignons, gember en prei in ketjapsaus  

Filetto Giacomo € 25,75 
Ossenhaas met champignons, paprika en ui in wodka-crèmesaus  

Misto di carne (min. twee personen) € 54,75 
Vijf verschillende vleesgerechten  

Pizza’s*  
 
Margherita € 7,75 
Tomatensaus, mozzarella en oregano  
 
Etna € 9,25 
Tomatensaus, mozzarella, artisjokken en oregano  

Capricciosa € 9,50 
Tomatensaus, mozzarella, champignons en oregano  

Caprese € 11,25 
Tomatensaus, mozzarella, verse tomaten en basilicum (pikant)  

Vegetaria € 12,50 
Tomatensaus, mozzarella, artisjokken, champignons, kappertjes, 
olijven, paprika en oregano  
 
Quatro formaggi € 12,75 
Tomatensaus en vier verschillende soorten kaas en oregano   
  
Siciliana € 10,25
Tomatensaus, mozzarella, ansjovis, kappertjes, olijven en oregano  

Al tonno € 9,75 
Tomatensaus, mozzarella, tonijn, uienringen en oregano  
 
Marinara € 13,25 
Tomatensaus, garnaaltjes, inktvis, mosselen, tonijn en oregano  
 

La Dolce Vita € 14,80 
Tomatensaus, mozzarella, garnaaltjes, zalm, ham, olijven, 
paprika, uienringen en oregano 

Raffaela € 15,75 
Tomatensaus, mozzarella, ansjovis, garnaaltjes, tonijn, 
zalm, olijven, knoflook en oregano  

Guilietta e Romeo € 15,75 
Tomatensaus, mozzarella, garnaaltjes, krab, mosselen, 
zalm, knoflook en oregano  

Marco Polo € 14,25 
Tomatensaus, mozzarella, ansjovis, ham, salami, champigons, olijven, 
paprika, en oregano   
 
Boromea € 9,25 
Tomatensaus, mozzarella, ham en oregano  

Americana € 10,00
Tomatensaus, mozzarella, salami, paprika en oregano  
 
Quatro stagioni € 10,75 
Tomatensaus, mozzarella, ham, salami, champignons, paprika en oregano  
 
Saponara € 10,75 
Tomatensaus, mozzarella, ham, ei, champignons en oregano  

Hawai € 11,75
Tomatensaus, mozzarella, ham, ananas en oregano  
  
Laterna € 12,50 
Tomatensaus, mozzarella, ham, salami, worstjes, artisjokken, olijven en oregano  
 
Alla Biagio € 12,75
Tomatensaus, mozzarella, ham, salami, champignons, paprika, 
uienringen en oregano (pikant)  

Campagnola € 13,50 
Tomatensaus, gehakt, schapenkaas, diverse groenten, 
uienringen en oregano  
 
Del Contadino € 14,50 
Tomatensaus, gehakt, schapenkaas, champignons, 
uienringen en oregano (pikant)  
 
Michela € 16,50 
Tomatensaus, mozzarella, parmaham, parmezaanse kaas en rucola  

* Tevens in kleine portie

Pizza’s Speciale (Speciale pizza’s van 260 gram deeg rijkelijk belegd)  
 
Pescatore Fantasia € 13,75 
Tomatensaus, grote garnalen, garnaaltjes, inktvis, mosselen, 
rivierkreeft en oregano  
 
Fantasia € 15,25 
Tomatensaus, mozzarella, twee grote garnalen, artisjokken, champignons,
kappertjes, paprika, uienringen en oregano  

Messinese Fantasia € 22,75 
Tomatensaus, mozzarella, grote garnalen, langoustine, rivierkreeft, 
St. Jacobsmosselen, tonijn, uienringen en oregano (pikant)  

Del Campioni € 22,75 
Wereldtitel onderscheiden pizza
Zeebanket van grote garnalen, garnaaltjes, Santiagoschelpen en zalm 

Calzone € 16,25 
Specialiteit van de pizzabakker
Gevulde pizza met diverse ingrediënten  
 


