
PANINETTI CON SALSA BROOD

VOORGERECHTENANTIPASTI

INSALATA SALADES
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BIJGERECHTEN

POLLO KIP

CARNE VLEES

PASTA PASTA

PIZZA (GEEN TOMAAT)

PIZZAPIZZE CREAZIONI

UNIEK IN CUSINE VATICANO

CENA DINERPorzione di Olive
Gemarineerde olijven in Parmezaanse kaas, 
rozemarijn en peper.

Pane con Tapenade
Brood met tapenade van licht zongerijpte 
tomaatjes, Parmezaanse kaas en olijfolie.

Pane con Burro al Basilico
Brood met basilicumboter.

Pane “Duo Tapenade”
Brood met tomaten tapenade en basilicumboter.

Mix di Pane
Brood met diverse soorten tapenades 
en basilicumboter.
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BRUSCHETTE BROOD

Bruschetta Tradizionale 
Tomaat, knoflook en pesto Genovese.

Bruschetta di Bufala  
Parmaham, rucola, buffelmozzarella en  
balsamico crème. 

Mix di Bruschette   
4 diverse bruschetta’s.
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Antipasti
Mix van verschillende kleine voorgerechtjes; 
Parmaham, salami Milano, vitello tonnato,  
carpaccio, balsamico uitjes, lardo, caprese di 
Bufala, ansjovis, zalm, garnalen en gegrilde 
groenten. Ook mogelijk in een vlees, vis of  
vegetarische variant.

Insalata Caprese di Bufala 
Traditionele salade met tomaat, basilicum,  
truffel en buffelmozzarella.

Insalata di Pere 
Salade van rucola, gekarameliseerde peer,  
gorgonzola en pijnboompitten.

Insalata di Verdure 
Salade van gegrilde, gemarineerde groenten  
en pecorino.

Prosciutto e Burrata
Parmaham, burrata, gedroogde vijgen gerijpt  
in Nero d’Avola (Siciliaanse wijn).

Vitello Tonnato
Dungesneden kalfsvlees met tonijnsaus, rucola  
en kappertjes.

Carpaccio Classico
Dungesneden ossenhaas met Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, rucola, pesto. 
Keuze: zonder of met ganzenlever (+ 4,50).

Insalata di Carne di Manzo
Rucola salade met gegrilde stukjes ossenhaas, 
gemarineerde paddenstoelen en Magor kaas.

Insalata di Salmone 
Salade van gerookte zalm, gegrilde en 
gemarineerde courgette en geitenkaas.

Insalata di Gamberoni
Grote garnalen gebakken in brandy met 
knoflook, limoen, peterselie: 
Met of zonder Spaanse peper.

Alle voorgerechten en salades zijn er 
ook in maaltijdvarianten.

Salmone alla Vodka 
Zalmfilet met groene asperges en wodkasaus.

Salmone agli Spinaci
Zalmfilet met spinazie, mascarpone en prosecco.

Scampi alla Diavola
Gebakken scampi met peterselie, knoflook en 
witte wijn. Met of zonder Spaanse peper.

Orata Grigliata
Gegrilde dorade met rozemarijn en limoen.

Orata al Forno
Dorade uit de oven met olijven, tomaat, ui 
en witte wijn.
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DOLCE DESSERT

Spaghetti Aglio, Olio
Met knoflook, olijfolie en Spaanse peper.

Verdure
Gegrilde en gemarineerde groenten.

Pollo Ubriaco 
Kipfilet met peer, honing walnoten in cognacsaus.

Gallina alla Siciliana
Kip (vrije uitloop) uit de oven met knoflook, 
tomaat, rozemarijn, Spaanse peper 
en kleine chorizo worstjes.

Scaloppine alla Fiorentina
Kalfsvlees met spinazie, geitenkaas en witte wijn.

Scaloppine Saltimbocca alla Romana
Kalfsvlees met Parmaham, mozzarella en salie.

Agnello al Forno
In rode wijn gestoofde lamsschenkel uit de 
oven met vijgen, sinaasappel en honing.

Filetto Rossini
Gegrilde ossenhaas tournedos met 
eekhoorntjesbrood en truffelcrème. 
Keuze: zonder of met ganzenlever (+ 7,50).

Filetto di Manzo al Pepe Verde
Gegrilde ossenhaas tournedos met groene peper, 
sjalotjes en brandy.

Filetto di Manzo ai Funghi
Stukjes gegrilde ossenhaas met 
oesterzwammen en gorgonzola.

Spaghetti Aglio, Olio 
Met knoflook, olijfolie en Spaanse peper. 
Extra rucola (+ 1,50).

Spaghetti alla Bolognese
Met tomaten gehaktsaus en Parmezaanse kaas.

Spaghetti alla Carbonara
Met pancetta, eieren en Parmezaanse kaas.

Spaghetti alla Nonna
Stukjes kip, pancetta, champignons en 
romige pesto saus.

Spaghetti alle Vongole
Met venusschelpjes en cherrytomaatjes.

Pappardelle ai Gamberoni
Grote garnalen, knoflook, limoen, peterselie 
en groene asperges.

Tortellini al Salmone
Met zalm en mascarpone: 
Met of zonder spinazie.

Tortellini agli Spinaci 
Ricotta, spinazie en pecorino.

Bucatini agli Asparagi 
Met groene asperges, gorgonzola en walnoten.

Bucatini San Marzano
San Marzano, tomaat, pancetta, knoflook,  
burrata en Spaanse peper.

Bucatini alla Puttanesca
Tomaat, olijven, kappertjes en ansjovis.

Pappardelle al Tartufo
Truffelpasta met stukjes ossenhaas en burrata.

Lasagna
Traditionele lasagne met bolognese 
en Parmezaanse kaas.

PIZZA KLASSIEKPIZZE CLASSICHE
Margherita 
Klassieker met mozzarella, tomaat en oregano.
Salami
Mozzarella, tomaat, salami en oregano.
Prosciutto
Mozzarella, tomaat, ham en oregano.
Funghi 
Mozzarella, tomaat, champignons en oregano.
Quattro Stagioni
Mozzarella, tomaat, champignons,ham, 
salami, paprika en oregano.
Caprese 
Mozzarella, tomaat, basilicum, 
verse tomaat en oregano.
Quattro Formaggi  
Tomaat, vier soorten kaas en oregano.
Napoli
Mozzarella, tomaat, ansjovis, ui, olijven, 
kappertjes en oregano.
Tonno
Mozzarella, tomaat, tonijn, rode ui, en oregano.

PIZZE BIANCHE
Bufala 
Buffelmozzarella, pesto, Parmezaanse kaas,
rucola en bruschetta tomaat.
Burrata  
Burrata, gorgonzola, peren, pijnboompitten 
en rucola.

Verde 
Mozzarella, tomaat, spinazie, rode ui, 
gorgonzola en oregano.

Vegetale  
Mozzarella, tomaat, gegrilde groenten, 
geitenkaas en oregano.
Salmone
Mozzarella, tomaat, zalm, mascarpone, rode ui 
en oregano. Zonder of met asperges (+ 2,00).
Diavola
Mozzarella, tomaat, verse tomaten, salami 
Milano, Spaanse peper, rucola en oregano.
Bolognese
Mozzarella, tomaat, Italiaans gekruid gehakt, 
ui, knoflook, Parmezaanse kaas en oregano.
Speciale Italia
Mozzarella, tomaat, Parmaham, gedroogde en 
verse tomaten, rucola en oregano.
Vaticano
Mozzarella, tomaat, Parmaham, Parmezaanse 
kaas, salami spianata piccante calabra 
en oregano.
Mare
Mozzarella, tomaat, zalm, tonijn en garnalen.

CALZONECALZONI

Calzone di Carne 
Dichtgevouwen pizza met Italiaans gekruid 
gehakt, mozzarella, ui, champignons en oregano: 
Met of zonder Spaanse peper.

Calzone
Dichtgevouwen pizza, tomaat, mozzarella, 
salami, ham, champignons, paprika en ui.

Tiramisù 
Klassiek Italiaans dessert gebak van mascarpone, lange vingers,
koffie en Amaretto.

Panna Cotta
Italiaanse roompudding met caramel.

Torta al Cioccolato
Gelaagde chocolade taart met mousse.

Torta al Limone
Citroentaart met mascarpone en limoncello.

Torta alle Mele
Huisgemaakte appeltaart met groene appel sorbet ijs. Keuze: Warm of koud.

Gelato Misto
Drie soorten ijs met slagroom.

Kinderijs
Twee soorten ijs met slagroom.

Dame Blanche
Vanille ijs met warme chocoladesaus, caramel en nootjes.

Fragole Fresche (alleen in het seizoen)
Verse aardbeien met slagroom.

Fragole e Prosecco (alleen in het seizoen)
Verse aardbeien geserveerd met prosecco.

Grand Dessert
Mix van diverse taarten, zoete delicatessen en ijs.

Vino Passito
Dessertwijn Di Lenardo Pass the Cookies.

U kunt natuurlijk ook zelf uw pizza samenstellen.

Bij al onze vlees- en visgerechten
serveren wij salade, aardappels uit 

de oven met olijfolie, zeezout,
knoflook en tomaat.

Glutenvrije of lactosevrije 
pasta is mogelijk.

Door de ossenhaas op een traditionele 
wijze te rijpen in 

Siciliaanse buffelboter ervaart u een
optimale smaakbeleving.


