
Pastamenu 3Gangen 
3. gangen op basis van pasta naar keuze van onze chef , 

voor echte pasta liefhebbers een aanrader !!! 

32.50€ 

Verrassingsmenu 3 gangen 
42.50€ 

Voorgerecht -Hoofdgerecht 

Dessert 

Verrassingsmenu 4 gangen 
52.50€ 

Voorgerecht -Pasta -Hoofdgerecht 

Dessert 

Verrassingsmenu 5  gangen 
Voorgerecht -Pasta –Tussengerecht -Hoofdgerecht 

Dessert 

63.00€ 
Deze menu’s worden enkel per tafel geserveerd. 



Entrate / Voorgerechten  
Melanzane alla parmigiana                       
€14.50 
Millefeuille  van aubergine licht gegratineerd in de oven 
Bruschette rape e salsiccia                   
€14.50 
Geroosterde lookbroodjes met raapstelen en artisanale worst 
Polpo scottato cipolla di tropea & patate                €18.50 
 Octopus krokant gebakken vergezeld van zoetzure ui, aardappel, creme van courgette en torito tomaatjes 
Carne cruda all’albese                   
€20.50 
Met de hand gesneden tartaar van Simemntaler rund, parmigiano, créme van mascarpone, afgewerkt met verse 
seizoenstruffel 
Assagini dello chef (min2P)                  €23.50 

Verschillende klene voorgerechtjes naar inspiratie van onze Chef Giò 

Primi piatti / pasta’s 

Alle pastasoorten worden hier artisanal bereid!     VG           HG 

Casarecce alla Calabrese                 €14.50            
€16.50 
huisbereide pasta typisch uit Calabrië met N’duja en Ventricina worst  in een pittige tomatensaus geserveerd in 
een parmigiano mandje 
Bigoli vitello mugnoli pancetta & ricotta salata            €16.50            €21.00 
Huisbereide lange pasta Typisch uit Veneto af gewerkt met een ragout van kalfs in eige jus Mugnoli “typisch 
groente uit Puglia een broccoli achtige” afgewerkt met pancetta & ricotta salata 
Spaghetti alla Chitarra allo Scoglio                  €18.50            
€23.00 
Huisbereide vierkantige spaghetti met verse zeevruchten 
Ravioli al tartufo burro e salvia               €19.50           
€23.50 
Huisbereide gevulde pasta met truffel in een licht boter salie  sausje  afgewerkt met parmezaanschilfers , 
notensla   en verse seizoenstruffel 
Pasta menu”(Alleen per tafel geserveerd)       p/p 
€32.50 



specialiteit v.h. huis 
drie gangen op basis van pasta’s naar keuze van onze chef Giò voor echte pasta liefhebbers een aanrader 

Gelieve er rekening mee te houden dat maximum 4 verschillende gerechten per tafel 
worden geserveerd  dit om de kwaliteit van onze gerechten te kunnen garanderen alvast 
bedankt .  

Wij hopen tevens op uw begrip voor de bereidingstijd aangezien al onze gerechten à la 
minute worden bereid. 

Onze Suggestie’s 

                     VG                 
HG 

Vitello Tonnato “2018”                  €16.50 

Dun gesneden kalfsgebraad afgewerkt met een tonijn mayonnaise crumble van Anjovis en gel van kappertjes 

Capesanta Pancetta Canellini Taccole & Pomodoro Secco  €19.50 

Sint-Jacobs-vrucht & pancetta op een céme van canellini boonen afgewerkt met lapbonen en zongedroogde 
tomaatjes 

Astice Asparagi & Burrata      €26.50 

Gegrilde halve kreeft afgewerkt met asperges & burrata  

Tajarin al tartufo        €19.50       
€23.50 

Lintpasta afgewerkt met een botersausje parmezaan en truffel 

Cannelloni gambero Argentino Asparagi e mascarpone €18.50       €24.50 

Pastarolade gevuld met asperges Argetijnse sacampi’s en mascarpone 

              
             1/2kreeft     Hele kreeft 

Fettuccine all’Astice               €24.00       
€39.00 

Huisbereide lintpasta met verse kreeft en kerstomaatjes 

  



Gelieve er rekening mee te houden dat maximum 4 verschillende gerechten per tafel 
worden geserveerd  dit om de kwaliteit van onze gerechten te kunnen garanderen alvast 

bedankt . 

Wij hopen tevens op uw begrip voor de bereidingstijd aangezien al onze gerechten à la 
minute worden bereid. 

Onze Suggestie’s 
Involtino di Cinta SeneseCipolla di Tropea Melanzana & Coppa       29.50€ 
Rolletje van Toscaans varkenshaasje gevuld met provolone kaas en aubergine vergezeld van 
een aangepast sausje en aangepaste garnituur  

Filetto di Manzo Txogitxo  N’duja & Gorgonzola           36.50€ 

filet pur van Txogitxo Rund dry-aged 3wk met een sausje op basis van gorgonzola afgewerkt  
met N’duja worst en aangepast garnituur   

Cinquecosta di Fassone Piemontese (min2p)         7.00€ /100gr 

 Tomahawk steak +/- 1.2kg van “Fassone” Piemontese rund op de grill vergezeld van 
aangepaste garnituur 

Supplement  seizoens truffel                  6.00€  

  

Tonno Pistacchio Peperoni & Cipolla bruciata           32.50€ 

 Tonijnsteak in een korst van pistache vergezeld van een paprika zalfje op een creme van 
gebrande ui 

Grigliata di pesce misto (min 2p)             p/p  37.50€  

gegrilde visschotel min. 6 a 7 verschillende vis-en schaaldiersoorten wat de markt  bied.  
Voor echte visliefhebbers “een aanrader” 



supplement gegrilde halve kreeft op de visschotel        7.00€ /100gr 

Astice gratinato al forno           7.00€ /100gr 

Ganse kreeft gegratineerd in de oven met een kruidenkorstje vergezeld van aangepaste 
garnituur 

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met ovenaardappeltjes of pasta  

Gelieve er rekening mee te houden dat maximum 4 verschillende gerechten per tafel 
worden geserveerd  dit om de kwaliteit van onze gerechten te kunnen garanderen alvast 
bedankt .  

Wij hopen tevens op uw begrip voor de bereidingstijd aangezien al onze gerechten à 
la minute worden bereid. 

Per i bimbi 
Pasta pomodoro          7.50€ 

korte pasta met tomaatensaus 

Maceroncini  panna e prosciutto        9.00€ 

korte geribbelde pasta in een tomatenroomsaus met hesp 

Gnocchi di patate          9.00€ 

huisbereide aardappelpasta met bolognaise saus 

Polpette artigianali al sugo              12.00€ 

artisanaal bereide italiaanse gehakt balletjes in tomatensaus met pasta of aardappelen 

Scaloppina alla milanese              12.00€ 

gepaneerde kalfslapje met  aardappeltjes en sla  

Scampi bimbo          13.00€  

scampi’s in een tomatenroomsaus met pasta 

Deze gerechten zijn enkel voor kinderen onder 12jaar 

Desserts 
Scroppino di anguria          8.00€ 

lopende sorbet van watermeloen en prosecco   

Carpaccio di ananas e sorbeto al limoncello      8.00€ 



flinterdun verse ananas geserveerd  met limoncello, afgewerkt met  sorbet van citroen  

Tiramisu           8.00€ 

Zabaglione al marsala (min2p)        pp   8.00€ 

sabayon met  zoete likeurwijn uit Sicilië en een bolletje mascarpone ijs    

Semifreddo           8.00€ 

luchtige ijs met amandelen, verse aardbeien  en amaretto   

Parfait alla Liquerizia         9.50€ 

romige ijstaartje op basis van zoethout uit Calabrie afgewerkt met bosvruchten  

Soufflé al cioccolato         9.50€ 

chocoladetaartje met een vanillesausje en mascarpone ijs 

BIER 
Cristal vat 2,50 
Grimbergen blond 3,50 
Grimbergen donker 3,50 
Kanounik Wilderen 3.50 
Affligem Trippel 3.50 
Amarcor bionda 6.00 
Amarcor Bruna 6.00 
Amarcor Riseva 
Ducale0.75l(Chapagnebier!!!) 

FRISDRANKEN  
Coca Cola 2,50 
Coca Cola Light 2,50 
Coca Cola Zero 2,50 
Fanta 2,50 
Sprite 2,50 
San Pellegrino 2,20 
Acqua Panna 2,20 
San Pellegrino 0,5l 4,40 
Acqua Panna 0,5l 4,40 
San Pellegrino 1l 8,80 

Acqua Panna 1l 8,80 
Ice Tea 2,50 
Nordic tonic 2,50 
Crodino 3,50 
Minute Maid orange 2,50 
WARME DRANKEN 
 Espresso 3.00 
Koffie 3.00 
Thee 3.00 
Verse munt thee 3,00 
Cappucino 3,50 
Latte Macchiato 3,50 

APERITIEVEN 
Martini Wit 5.00 
Martini Rood 5.00 
Martini Fiero 5.00 
Porto Wit 5.00 
Porto Rood 5.00 
Cynar 5.00 
Prosecco 6,50 
Aperol 5.00 



Campari 5.00 
Rosso Antico 5.00 
Gancia 5.00 
Spritz 7,50 
Aperitief van het huis 6,00 

STERKE DRANKEN  
Vecchia Romagna 6,00 
Bacardi White 6,00 
Wodka Wit 6,00 
Wodka Grey Goose 10.00 
Wodka Crystal Head 12.50 
Cognac Courvoisier 7,00 
Cognac Otard VSOP 12.00 
Jack Daniels N°7 6,00 
Jack Daniels 10Y Singel Barrel 
10,00 
Chivas 12Y 7,00 
Chivas Regal 18 Y 10,00 
Yamazaki Pure Malt 12Y 12,50 
Don Papa Rum 10,00 
DIGESTIEVEN  
Amaretto 6,00 
Averna 6,00 
Amaro Monte Negro 6,00 
Sambuca 6,00 
Opal nera 6,00 
Amaro Di Berta 7,00 
Limoncello 6,00 
Amaro Del Capo 6,00 
Amaro Lucano 6,00 
Amaro Nonnino 7,00 
GIN TONIC  

Hendrix 11,00 
Monky 12,00 
Mare 14,00 

Dobbel you Wilderen 12.00 

Botanist22 14.00 

Marconi 46 Gin 14.00 

Cooperhead 12.00 

Buldog 12.00 

Six Moments 12.00 

Beefeater 24 12.00 

Botanic 15.00 


