
ANTIPASTI
 
Pane | 5.5 
brood uit onze eigen keuken met pestodip en 
rozemarijnboter 

antiPasto Misto | 12 P.P.
vanaf 2 Personen te bestellen

overheerlijke Italiaanse ham, worsten, kazen,  
salade en olijven      
 
Crostini al PoModoro | 6.5 
Italiaans brood met tomaten

ProsCiutto Crudo | 14
heerlijk plankje met Italiaanse ham

vitello tonnato | 11.5
kalfsmuis met een zachte tonijnsaus, rucola, 
zontomaatjesen kappertjes 

CarPaCCio | 11.5
dun gesneden lendebiefstuk, Grana Padano,  
olijfolie, balsamico en Parmezaanse kaas
extra truffel | 3

extra ganzenlever | 3,5

ParMesana | 9 (PiCColo) 
aubergine lasagne met mozzarella

gaMberoni | 15
3 grote garnalen met knoflook, limoenolie, 
geroosterde paprika en een dip van limoen  
en crème fraiche

Insalata burrata | 13 
salade met pikante filet (‘nduja*), burrata met 
balsamico (ook vegetarisch te bestellen)

Cozze | 10 (PiCColo)
gewokte mosselen met tomaat, knoflook,  
witte wijn en Spaanse peper 

 | vegetarisch
 | ook vegetarisch te bestellen

piccolo | kleine portie

PASTA
onze pasta’s zijn ook in kleinere porties  
te bestellen

sPaghetti aglio e olio | 11  
PiCColo | 7
pittige pasta met olie, knoflook, oregano, spaanse 
peper en ansjovis 

tagliatelle fungaiola | 16,5   
PiCColo | 12.5  
tomaat, portobello, truffel, pesto, krokant gebakken 
oesterzwammen en Parmezaanse kaas
 
sPaghetti bolognese autentiCa | 15 
PiCColo | 11
originele pasta al ragu met runderstoofvlees in 
tomatensaus en Parmezaanse kaas

tagliatelle gaMberetti | 17.5   
PiCColo | 13.5
gebakken gamba’s, tomaat, knoflook, basilicum en 
Parmezaanse kaas

sPaghetti Carbonara | 14   
PiCColo | 10
traditioneel met ei, spek en Parmezaanse kaas

PIZZA’S
al onze pizza’s zijn besprenkeld met
 knoflookolie en oregano

Quattro staggioni  14 PiCColo | 11
tomaat, mozzarella, rauwe ham, salami, artisjok en 
champignon.

frutti di Mare | 15  PiCColo | 12
tomaat, mozzarella, mosselen, gamba’s en calamaris

salaMe PiCCante | 13  PiCColo | 10
Italiaanse pikante salami

uniCa | 14    PiCColo | 11
met de bekende “Spaanse” kip van de Unie

Margherita | 12   PiCColo | 9 
tomaat en mozzarella

del sud | 14    PiCColo |11
tomaat, pikante filet (‘nduja*) en burrata 

Quattro forMaggi | 14  PiCColo |11
tomaat, mozzarella, gorgonzola, Parmezaanse kaas 
en Pecorino

SECONDI 
(psst.. da’s hoofgerechten in het Italiaans)

gaMberoni | 21
voor u gepelde gamba’s gebakken met Pancetta en 
afgeblust met Sambuca, tomaat en natuurlijk met een 
beetje knoflook, geserveerd met friet

tonno | 19.5
kort gegrilde tonijnfilet, geserveerd met een 
vinaigrette van geroosterde aubergine en friet

CalaMari | 17.5
boterzacht gestoofd calamaris met pittige Italiaanse 
filet (‘nduja*), geserveerd met friet

bavette al PePe verde | 24
malse flanksteak van de grill met een saus van zachte 
groene peperkorrels, geserveerd met friet

Costoletta d`agnello | 26
lamsrack, rosé gegrild met een zachte courgettesaus, 
geserveerd met friet

vitello | 22
kalfssteak met Parmezaanse kaas, rucola, olijfolie en 
oude balsamico azijn , geserveerd met friet

Pollo all’aglio | 17
kippendijen met een pittige knoflookolie en 
geroosterde paprika , geserveerd met friet

ParMesana | 16 
aubergine lasagne met mozzarella

Cozze | 20
gewokte mosselen in schelp met tomaat, knoflook, 
witte wijn en Spaanse peper, geserveerd met friet

Insalata burrata | 13   
salade met pikante italiaanse filet (‘nduja, burrata en 
balsamico, geserveerd met friet

extra te bestellen | 2.5
portie verse friet  
insalata.. side salad  

DOLCI
Mmmh, desserts.. vraag ons bedienend personeel 
naar onze huisgemaakte heerlijkheden!

*’nduja is een fantastisch gekruide pittige 
worst uit calabrië. de worst wordt gedroogd 
en gerookt en krijgt daarmee haar intense, 
licht gerookte, pittige pepersmaak.




