
Pizza’s met vis
01 Adriatica  10,60

tomaten, kaas, tonijn, garnalen, ansjovis

02 Anquille   12,00
tomaten, kaas, paling, garnalen, tonijn, mosselen, ansjovis

03 Caprese    10,50
tomaten, kaas, zalm, ansjovis, inktvis, garnalen

04 Corsicana     9,00
tomaten, kaas, knofl ook, ansjovis, olijven, kappertjes

05 Calzone Frutti di Mare   12,50
dubbelgeslagen pizza met tomaten, kaas, 
en diverse soorten vis

06 Del Mare    10,75
tomaten, kaas, zalm uien en knofl ook

07 Frutti di Mare   12,25
verschillende soorten vis delicatesse

08 Funghi alla Marinera   11,50
tomaten, kaas, champignons, garnalen, zalm, 
mosselen, pikant

09 Hawaiana   11,00
tomaten, kaas, krab, ananas, mozzarella, pikant

10 Indonesiana   12,25
tomaten, kaas, garnalen, tonijn, krab, pikant

12 Mozzarella Frutti di Mare   13,50
tomaten, kaas, mozzarella, garnalen, tonijn, paling, 
inktvis, zalm, uien

13 Napolitana    7,95
tomaten, kaas, ansjovis, kappertjes

14 Tonno   9,25
tomaten, kaas, tonijn, uien en knofl ook

Pizza’s met vlees
15 Arlechino    10,75

tomaten, kaas, kipfi let, mozzarella, knofl ook, 
oregano, pikant

16 Bella Donna   11,60
tomaten, kaas, kipfi let, broccoli, paprika, uien, pikant

17 Bugiarda   11,60
tomaten, kaas, kipfi let, mozzarella, courgettes, 
knofl ook, pikant

18 Buongustaio   15,75
tomaten, kaas, ossenhaas, salami, fricandeau, 
champignons, paprika, asperges, ananas, 
gorgonzola, parmezaanse kaas, pikant

19 California   12,00
tomaten, kaas, kipfi let, champignons, broccoli, 
uien, paprika, ananas, knofl ook

20 Calzone     10,25
dubbelgeslagen pizza met tomaten, kaas, salami, ham

21 Campagnola     10,25
tomaten, kaas, ham, uien, champignons, paprika 

22 Campanera    10,25
tomaten, kaas, ham, uien, champignons, asperges  

23 Carbonara   11,00
tomaten, kaas, salami, ham, spek, rosbief

24 Carbonara Gorgonzola   12,50
tomaten, kaas, salami, ham, spek, rosbief, gorgonzola

25 Carbonara Speciale   12,50
tomaten, kaas, salami, ham, spek, rosbief, ei, uien

26 Carpaccio   11,50
tomaten, kaas, varkensfi let, mozzarella, knofl ook, oregano

27 Dell Cacciatore   16,50
tomaten, kaas, ossenhaas, fricandeau, ham, salami, spek, 
champignons, uien, gorgonzola, mozzarella, pikant

28 Diavola   12,25
tomaten, kaas, kipfi let, courgettes, broccoli, 
asperges, paprika, uien, pikant

29 Di Mamma    12,25
tomaten, kaas, spek, uien, artisjokken, paprika, 
asperges, gorgonzola, pikant

30 Franco   13,00
tomaten, kaas, ham, salami, champignons, gorgonzola,
 uien, artisjokken, pikant

31 Grandiosa   12,25
tomaten, kaas, rosbief, salami, ham, champignons,  
asperges, olijven, paprika, artisjokken

32 Maffi osa    13,00
tomaten, kaas, ham, gorgonzola, champignons, 
olijven, paprika, parmezaanse kaas, pikant

33 Meravigliosa   11,80
tomaten, kaas, fricandeau, asperges, paprika, 
champignons, parmezaanse kaas

34 Montanara   10,00
tomaten, kaas, ham, salami, champignons

35 Paesana Gorgonzola   13,00
tomaten, kaas, ham, salami, spek, champignons,  
uien, gorgonzola

36 Paesana (van het platteland) 12,25
tomaten, kaas, ham, salami, spek, champignons, uien      

37 Italia 90       14,25
tomaten, kaas, ossenhaas, varkenshaas, spek, paprika,   
oesterzwam, mozzarella, gorgonzola, knofl ook, pikant

38 Prosciutto     8,00
tomaten, kaas, ham

39 Prosciutto ananas   11,25
tomaten, kaas, ham, salami, champignons, uien, ananas

40 Salami   8,00
tomaten, kaas, salami

41 Santa Lucia Speciale   11,75
tomaten, kaas, salami, ham, artisjokken, uien, 
champignons, asperges, pikant

42 Stregone    9,95
tomaten, kaas, spek, champignons, paprika, uien, pikant

43 Svedese  9,00
tomaten, kaas, ham, ei, uien

44 Vesuvio    9,00
tomaten, kaas, salami, champignons

45 Vulcano   9,00
tomaten, kaas, ham, champignons

46 Hawaii   9,25
tomaten, kaas, ham, ananas

47 Pizza Bolognese  10,50
bolognesesaus, kaas, parmezaanse kaas

48 Parma  11,90
tomaten, kaas, verse tomaten, rucola, parmaham,
parmezaanse kaas, knofl ook

Pizza’s met vis en vlees
49 L’Aragosta  14,25

tomaten, kaas, garnalen, zalm, ham, salami, ananas, 
kiwi, banaan, paprika, knofl ook, pikant

50 Bella Sardegna   14,75
tomaten, kaas, garnalen, zalm, tonijn, ansjovis, ham, salami, 
olijven, paprika, champignons, kappertjes, asperges, knofl ook

51 Capriciosa  10,90
tomaten, kaas, garnalen, zalm, ham, salami

52 Capriciosa Speciale   12,75
tomaten, kaas, garnalen, zalm, ham, salami,

paprika, champignons, uien, olijven, ansjovis

53 Dinamite pikant   11,75
tomaten, kaas, tonijn, ham, champignons, 
asperges, paprika, knofl ook

54 Mista   11,75
tomaten, kaas, garnalen, zalm, ham, salami, champignons

55 Paella Italiana   14,75
tomaten, kaas, garnalen, zalm, mosselen, krab, paling, 
ham, salami, paprika, artisjokken, uien, pikant

56 Quattro stagione speciale   11,75
tomaten, kaas, ansjovis, ham, salami, paprika, artisjokken, 
olijven, kappertjes, champignons, knofl ook

Vegetarische pizza’s
57 Alla sarda   13,25

tomaten, kaas, schapenkaas, mozzarella, 
gorgonzola, olijven, paprika, knofl ook

58 Africana   11,25
tomaten, kaas, peer, ananas, kiwi, banaan, 
mozzarella, knofl ook, pikant

59 Di Cipolle   8,25
tomaten, kaas, champignons, uien

60 Funghi  8,00
tomaten, kaas, champignons

61 Margherita   7,25
tomaten, kaas

62 Peperone    9,90
tomaten, kaas, paprika, champignons, uien, pikant

62 Quattro Formaggi   12,50
tomaten, kaas, gorgonzola, mozzarella, brie

64 Pizza Rucola  10,50
tomaten, kaas, verse tomaten, rucola, 
knofl ook, parmezaanse kaas

65 Tutti Frutti   12,50
tomaten, kaas, gorgonzola, ananas, banaan, appel, pikant

66 Verdura   13,25
tomaten, kaas, champignons, courgettes, broccoli, 
asperges, paprika, uien, artisjokken

Kinderpizza’s
Alle pizza’s zijn in bambinoformaat verkrijgbaar! 
(Hiervoor wordt 1,- in mindering gebracht op 
de normale prijs.)

Onze kok werkt zoveel mogelijk met verse producten. 
Zo kunt u dan ook op bestelling (minimaal een week van 
tevoren) andere gerechten bestellen.

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur
Zaterdag en zondag van 17.00 tot 22.30 uur

Ook geopend op zon- en feestdagen

Kerkstraat 171 - Hoogezand 
Telefoon 0598 38 01 73

www.laragosta.nl

Cadeaubonnen
zijn verkrijgbaar in diverse bedragen.
Leuk voor een verjaardag, trouwdag,

relatiegeschenk of Valentijnsdag!

Nu ook heerlijk ambachtelijk 
Italiaans schepijs om mee te nemen!

Om wachttijden te voorkomen kunt u uw 
bestelling ook telefonisch doorgeven!



Pizza’s met vis en vlees
49 L’Aragosta  14,25

tomaten, kaas, garnalen, zalm, ham, salami, ananas, 
kiwi, banaan, paprika, knofl ook, pikant

50 Bella Sardegna   14,75
tomaten, kaas, garnalen, zalm, tonijn, ansjovis, ham, salami, 
olijven, paprika, champignons, kappertjes, asperges, knofl ook

51 Capriciosa  10,90
tomaten, kaas, garnalen, zalm, ham, salami

52 Capriciosa Speciale   12,75
tomaten, kaas, garnalen, zalm, ham, salami,

paprika, champignons, uien, olijven, ansjovis

53 Dinamite pikant   11,75
tomaten, kaas, tonijn, ham, champignons, 
asperges, paprika, knofl ook

54 Mista   11,75
tomaten, kaas, garnalen, zalm, ham, salami, champignons

55 Paella Italiana   14,75
tomaten, kaas, garnalen, zalm, mosselen, krab, paling, 
ham, salami, paprika, artisjokken, uien, pikant

56 Quattro stagione speciale   11,75
tomaten, kaas, ansjovis, ham, salami, paprika, artisjokken, 
olijven, kappertjes, champignons, knofl ook

Vegetarische pizza’s
57 Alla sarda   13,25

tomaten, kaas, schapenkaas, mozzarella, 
gorgonzola, olijven, paprika, knofl ook

58 Africana   11,25
tomaten, kaas, peer, ananas, kiwi, banaan, 
mozzarella, knofl ook, pikant

59 Di Cipolle   8,25
tomaten, kaas, champignons, uien

60 Funghi  8,00
tomaten, kaas, champignons

61 Margherita   7,25
tomaten, kaas

62 Peperone    9,90
tomaten, kaas, paprika, champignons, uien, pikant

63 Quattro Formaggi   12,50
tomaten, kaas, gorgonzola, mozzarella, brie

64 Pizza Rucola  10,50
tomaten, kaas, verse tomaten, rucola, 
knofl ook, parmezaanse kaas

65 Tutti Frutti   12,50
tomaten, kaas, gorgonzola, ananas, banaan, appel, pikant

66 Verdura   13,25
tomaten, kaas, champignons, courgettes, broccoli, 
asperges, paprika, uien, artisjokken

Kinderpizza’s
Alle pizza’s zijn in bambinoformaat verkrijgbaar! 
(Hiervoor wordt 1,- in mindering gebracht op 
de normale prijs.)

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur
Zaterdag en zondag van 17.00 tot 22.30 uur

Ook geopend op zon- en feestdagen

Kerkstraat 171 - Hoogezand 
Telefoon 0598 38 01 73

www.laragosta.nl

Cadeaubonnen
zijn verkrijgbaar in diverse bedragen.
Leuk voor een verjaardag, trouwdag,

relatiegeschenk of Valentijnsdag!

Nu ook heerlijk ambachtelijk 
Italiaans schepijs om mee te nemen!

Om wachttijden te voorkomen kunt u uw 
bestelling ook telefonisch doorgeven!



Filetto/ Ossenhaas
Bocconcini deliziosi   23,50

gebakken stukjes ossenhaas met room, peterselie, 
champignons, knofl ook, uitjes en iets pikant

Filetto Al Barolo   23,50
ossenhaas, afgeblust met rode Barolo wijn, knofl ook, 
peterselie en roomsaus

Filetto al griglia 23,50
gegrilde ossenhaas met kruidenboter

Filetto pizzaiola  23,50
ossenhaas met kappertjes, knofl ook, tomatensaus
en licht pikant.

Filetto alla Gorgonzola   23,75
ossenhaas met gorgonzolasaus en brandy

Filetto all’Pepe 23,50
ossenhaas in een saus van brandy 
met groene pepers en room

Filetto Uta   23,75
ossenhaas met mozzarella, parmaham, 
witte wijnsaus en room

Bistecche/ entrecotes 
Bistecca alla griglia    19,95

entrecôte van de grill met kruidenboter

Bistecca al funghi  19,95
entrecôte gebakken met champignons en roomsaus

Bistecca gorgonzola  19,95
entrecôte gebakken met gorgonzola en roomsaus

Bistecca al pepe    19,95 
entrecôte gebakken in roomsaus van brandy, 
groene pepers 

Bistecca puttanesca    19,95 
entrecôte gebakken met kappertjes, rode ui, zwarte olijven, 
peterselie, knofl ook, anjovis en tomatensaus

Scaloppa/ varkensfi let
Scaloppa al funghi   17,25

gebakken varkensfi let met champignons, 
knofl ook en roomsaus

Scaloppa alla gorgonzola 17,25
gebakken varkensfi let met gorgonzola, 
knofl ook en roomsaus

Scaloppa Uta  17,75 
gebakken varkensfi let met mozzarella, parmaham, 
afgeblust met witte wijn, knofl ook en roomsaus

Bandito   11,25
uien, champignons, paprika, ham, knofl ook, room, licht pikant

Burinata    11,25
uien, champignons, ham, salami, knofl ook, parmezaanse kaas
room en tomatensaus, pikant

Frutti de Mare   12,50
diverse soorten vis, knofl ook en
tomatensaus, afgeblust met witte wijn

L’aragosta    13,50
ossenhaas in olijfolie met oesterzwam, champignons, uien 
knofl ook, beetje pikant en parmezaanse kaas

Meloni  13,00
uien, oesterzwam, broccoli, kipfi let, knofl ook, witte wijn,
tomatensaus, licht pikant, parmezaanse kaas 

Salmone afumicato   11,75
gerookte zalm, gebakken met uien, knofl ook, room en 
tomatensaus 

Quattro Formaggi   12,25
4 soorten kaas, peterselie, knofl ook en room

Vegetali (vegetarisch)   11,75
broccoli, uien, courgettes, paprika, champignons,
knofl ook pesto ,room en tomatensaus

Alla chef   14,50
verrassing van de kok

Lasagna of Cannelloni
de bereidingstijd van de ovengerechten 
bedraagt circa 30 minuten

(Cannelloni, deegrolletjes gevuld met gekruid gehakt )

Achille  12,25
met diverse soorten kaas, gehakt met pesto en tomatensaus         

Bolognese  11,75    
met kaas, gehakt en tomatensaus

Frutti di mare   12,25
met diverse soorten vis, tomatensaus en knofl ook

L’aragosta  12,25 
met gehakt, broccoli, gorgonzola en tomatensaus 

Vegetali     12,25
met diverse soorten groenten, tomatensaus en pesto           

Vlees- en visgerechten worden geserveerd met 
salade, groenten, warme broodjes en gekruide 
aardappelen uit de oven.

Nu ook heerlijk
ambachtelijk 

Italiaans schepijs
 om mee te nemen!

Primi piatti/ Voorgerechten
Pane e burro 4,90

warme broodjes met kruidenboter 

Antipasto di funghi alla Genovese  6,75
champignons in knofl ook, peterselie en roomsaus 

Antipasto Laragosta    10,50
parmaham, parmazaanse kaas, salami, olijven, 
mozzarella en dressing

Bombe alla Sarda  7,50
rundergehaktballetjes met knofl ook en peterselie 
in lichte pikante tomatensaus

Bruschetta con pomodoro  6,75
geroosterde pizzabrood belegd met verse 
tomaten, basilicum en dressing

Bruschetta con funghi  6,75
geroosterde pizzabrood belegd met gebakken
champignons, knofl ook en peterselie

Carpaccio      11,25
dunne plakjes ossenhaas op een bedje van ijsbergsla,
gemarineerd met citroen, olijfolie en parmezaanse kaas 

Carpaccio di salmone  11,25
gerookte zalm op een bedje van ijsbergsla, gemarineerd 
met uitjes, citroensap, peterselie, knofl ook, pesto en olijfolie

Tapanini  7,75
geroosterd pizzabrood, belegd met diverse tapenades

Cocktail di Gamberi  7,75
garnalencocktail

Porzione d’olive  4,00
gemengde olijven met een dressing van kruiden

Prosciutto e Melone 8,00
parmaham met meloen

Vitello Tonato 11,50
dun gesneden kalfsvlees, met kappertjes en tonijnmayonaise

Insalata Caprese   7,75
verse tomaten met mozzarella, knofl ook,
olijfolie, peterselie , italiaanse kruiden en basilicum

Insalata Mista     5,00
gemengde salade

Insalata Primaverile   7,00
gemengde salade met tonijn, uien, paprika

Insalata con mozzarella   6,75
gemengde salade met blokjes mozzarella
en dressing

Secondi piatti/ Hoofdgerechten
Pasta

U kunt een keuze maken uit spaghetti, penne, tagliatelle, 
(tortellini met vlees of tortellini met ricotta en spinazie*)               
*toeslag van 1,25 euro

Aglio, olio, e peperoncini  9,25
gebakken in olijfolie, knofl ook en pikant met
peterselie en parmezaanse kaas

Alla Carbonara    10,25
ei, spek, parmezaanse kaas, peterselie en room

Con zucchine e panna  13,00
gebakken courgette met knofl ook, peterselie, kipfi llet,
creme fraiche, parmezaanse kaas en room

Bolognese  9,75
gehakt met peterselie en parmezaanse kaas in tomatensaus

Pollo/ kipgerechten
Pollo della casa    17,75

kipfi let, gebakken met champignons, paprika 
uien en roomsaus

Pollo alla gorgonzola   17,75
kipfi let, gebakken met gorgonzola, 
knofl ook en roomsaus 

Pollo alla sarda    17,75
kipfi let gebakken met paprika, uien, 
kappertjes, champignons, knofl ook met 
tomatensaus en room

Pollo alla griglia 17,75
gegrilde kipfi let met knofl ook

Specialita alla griglia/ 
grill-specialiteiten
Arrosto misto di carne   24,50

verschillende soorten gegrild vlees met kruidenboter

Arrosto misto di pesce   24,75
verschillende soorten gegrilde vis

Costolette di Agnello alla griglia  20,50
gegrilde lamskotelet

Orata alla griglia  21,00
hele dorade van de grill

Salmone alla griglia   18,50
zalmlende van de gril

Fiorentina  25,75
gegrilde t-bone steak (circa 500 gram)

Gamberoni alla griglia 23,50
gegrilde gamba’s met knofl ook en citroen          

Specialita di pesce/ visspecialiteiten
Gamberoni all cognac  23,50

gebakken gamba’s afgeblust met witte wijn 
knofl ook, peterselie, room en cognac

Salmone Meloni   19,00
gebakken zalmlende, met  kappertjes, knofl ook, 
tomatensaus, licht pikant

Filetti di sogliola Laragosta  18,75
tongfi let, knofl ook, kappertjes, peterselie, 
in een licht pikante tomatensaus

Filetti di sogliola al vino bianco   18,75
tongfi let, bereid in witte wijnsaus, knofl ook,
room, peterselie

Merluzzo   21,00
gebakken kabeljauw, met witte wijn, knofl ook, 
peterselie, roomsaus en citroen

Spigola  20,00
op de huid gebakken zeebaars fi llet, 
met peterselie, knofl ook en citroen



Filetto/ Ossenhaas
Bocconcini deliziosi   23,50

gebakken stukjes ossenhaas met room, peterselie, 
champignons, knofl ook, uitjes en iets pikant

Filetto Al Barolo   23,50
ossenhaas, afgeblust met rode Barolo wijn, knofl ook, 
peterselie en roomsaus

Filetto al griglia 23,50
gegrilde ossenhaas met kruidenboter

Filetto pizzaiola  23,50
ossenhaas met kappertjes, knofl ook, tomatensaus
en licht pikant.

Filetto alla Gorgonzola   23,75
ossenhaas met gorgonzolasaus en brandy

Filetto all’Pepe 23,50
ossenhaas in een saus van brandy 
met groene pepers en room

Filetto Uta   23,75
ossenhaas met mozzarella, parmaham, 
witte wijnsaus en room

Bistecche/ entrecotes 
Bistecca alla griglia    19,95

entrecôte van de grill met kruidenboter

Bistecca al funghi  19,95
entrecôte gebakken met champignons en roomsaus

Bistecca gorgonzola  19,95
entrecôte gebakken met gorgonzola en roomsaus

Bistecca al pepe    19,95 
entrecôte gebakken in roomsaus van brandy, 
groene pepers 

Bistecca puttanesca    19,95 
entrecôte gebakken met kappertjes, rode ui, zwarte olijven, 
peterselie, knofl ook, anjovis en tomatensaus

Scaloppa/ varkensfi let
Scaloppa al funghi   17,25

gebakken varkensfi let met champignons, 
knofl ook en roomsaus

Scaloppa alla gorgonzola 17,25
gebakken varkensfi let met gorgonzola, 
knofl ook en roomsaus

Scaloppa Uta  17,75 
gebakken varkensfi let met mozzarella, parmaham, 
afgeblust met witte wijn, knofl ook en roomsaus

Bandito   11,25
uien, champignons, paprika, ham, knofl ook, room, licht pikant

Burinata    11,25
uien, champignons, ham, salami, knofl ook, parmezaanse kaas
room en tomatensaus, pikant

Frutti de Mare   12,50
diverse soorten vis, knofl ook en
tomatensaus, afgeblust met witte wijn

L’aragosta    13,50
ossenhaas in olijfolie met oesterzwam, champignons, uien 
knofl ook, beetje pikant en parmezaanse kaas

Meloni  13,00
uien, oesterzwam, broccoli, kipfi let, knofl ook, witte wijn,
tomatensaus, licht pikant, parmezaanse kaas 

Salmone afumicato   11,75
gerookte zalm, gebakken met uien, knofl ook, room en 
tomatensaus 

Quattro Formaggi   12,25
4 soorten kaas, peterselie, knofl ook en room

Vegetali (vegetarisch)   11,75
broccoli, uien, courgettes, paprika, champignons,
knofl ook pesto ,room en tomatensaus

Alla chef   14,50
verrassing van de kok

Lasagna of Cannelloni
de bereidingstijd van de ovengerechten 
bedraagt circa 30 minuten

(Cannelloni, deegrolletjes gevuld met gekruid gehakt )

Achille  12,25
met diverse soorten kaas, gehakt met pesto en tomatensaus         

Bolognese  11,75    
met kaas, gehakt en tomatensaus

Frutti di mare   12,25
met diverse soorten vis, tomatensaus en knofl ook

L’aragosta  12,25 
met gehakt, broccoli, gorgonzola en tomatensaus 

Vegetali     12,25
met diverse soorten groenten, tomatensaus en pesto           

Vlees- en visgerechten worden geserveerd met 
salade, groenten, warme broodjes en gekruide 
aardappelen uit de oven.

Nu ook heerlijk
ambachtelijk 

Italiaans schepijs
 om mee te nemen!

Primi piatti/ Voorgerechten
Pane e burro 4,90

warme broodjes met kruidenboter 

Antipasto di funghi alla Genovese  6,75
champignons in knofl ook, peterselie en roomsaus 

Antipasto Laragosta    10,50
parmaham, parmazaanse kaas, salami, olijven, 
mozzarella en dressing

Bombe alla Sarda  7,50
rundergehaktballetjes met knofl ook en peterselie 
in lichte pikante tomatensaus

Bruschetta con pomodoro  6,75
geroosterde pizzabrood belegd met verse 
tomaten, basilicum en dressing

Bruschetta con funghi  6,75
geroosterde pizzabrood belegd met gebakken
champignons, knofl ook en peterselie

Carpaccio      11,25
dunne plakjes ossenhaas op een bedje van ijsbergsla,
gemarineerd met citroen, olijfolie en parmezaanse kaas 

Carpaccio di salmone  11,25
gerookte zalm op een bedje van ijsbergsla, gemarineerd 
met uitjes, citroensap, peterselie, knofl ook, pesto en olijfolie

Tapanini  7,75
geroosterd pizzabrood, belegd met diverse tapenades

Cocktail di Gamberi  7,75
garnalencocktail

Porzione d’olive  4,00
gemengde olijven met een dressing van kruiden

Prosciutto e Melone 8,00
parmaham met meloen

Vitello Tonato 11,50
dun gesneden kalfsvlees, met kappertjes en tonijnmayonaise

Insalata Caprese   7,75
verse tomaten met mozzarella, knofl ook,
olijfolie, peterselie , italiaanse kruiden en basilicum

Insalata Mista     5,00
gemengde salade

Insalata Primaverile   7,00
gemengde salade met tonijn, uien, paprika

Insalata con mozzarella   6,75
gemengde salade met blokjes mozzarella
en dressing

Secondi piatti/ Hoofdgerechten
Pasta

U kunt een keuze maken uit spaghetti, penne, tagliatelle, 
(tortellini met vlees of tortellini met ricotta en spinazie*)               
*toeslag van 1,25 euro

Aglio, olio, e peperoncini  9,25
gebakken in olijfolie, knofl ook en pikant met
peterselie en parmezaanse kaas

Alla Carbonara    10,25
ei, spek, parmezaanse kaas, peterselie en room

Con zucchine e panna  13,00
gebakken courgette met knofl ook, peterselie, kipfi llet,
creme fraiche, parmezaanse kaas en room

Bolognese  9,75
gehakt met peterselie en parmezaanse kaas in tomatensaus

Pollo/ kipgerechten
Pollo della casa    17,75

kipfi let, gebakken met champignons, paprika 
uien en roomsaus

Pollo alla gorgonzola   17,75
kipfi let, gebakken met gorgonzola, 
knofl ook en roomsaus 

Pollo alla sarda    17,75
kipfi let gebakken met paprika, uien, 
kappertjes, champignons, knofl ook met 
tomatensaus en room

Pollo alla griglia 17,75
gegrilde kipfi let met knofl ook

Specialita alla griglia/ 
grill-specialiteiten
Arrosto misto di carne   24,50

verschillende soorten gegrild vlees met kruidenboter

Arrosto misto di pesce   24,75
verschillende soorten gegrilde vis

Costolette di Agnello alla griglia  20,50
gegrilde lamskotelet

Orata alla griglia  21,00
hele dorade van de grill

Salmone alla griglia   18,50
zalmlende van de gril

Fiorentina  25,75
gegrilde t-bone steak (circa 500 gram)

Gamberoni alla griglia 23,50
gegrilde gamba’s met knofl ook en citroen          

Specialita di pesce/ visspecialiteiten
Gamberoni all cognac  23,50

gebakken gamba’s afgeblust met witte wijn 
knofl ook, peterselie, room en cognac

Salmone Meloni   19,00
gebakken zalmlende, met  kappertjes, knofl ook, 
tomatensaus, licht pikant

Filetti di sogliola Laragosta  18,75
tongfi let, knofl ook, kappertjes, peterselie, 
in een licht pikante tomatensaus

Filetti di sogliola al vino bianco   18,75
tongfi let, bereid in witte wijnsaus, knofl ook,
room, peterselie

Merluzzo   21,00
gebakken kabeljauw, met witte wijn, knofl ook, 
peterselie, roomsaus en citroen

Spigola  20,00
op de huid gebakken zeebaars fi llet, 
met peterselie, knofl ook en citroen


