
FINGERFOOD
de gehele dag te bestellen

Bitterballen 8,50
8 stuks met mosterd

Bitterballen 11,50
12 stuks met mosterd

Bittergarnituur 10,50
10 stuks met mosterd en chilisaus

Mozzarella sticks 8,50
5 stuks met chilisaus

Gemarineerde olijven 6,00
Pane 8,50
vers gebakken platbrood met tomaten-pesto dip

LUNCH
tot 17:00 te bestellen

Panini Pollo 13,50
Gegrild brood met mozzarella en pulled chicken

Sandwich parmaham 14,50
Rustiek wit of donker desembrood met parmaham,
truffelmayonaise, zongedroogde tomaten en Grana Padano

Sandwich krabsalade 13,50
Rustiek wit of donker desembrood met krabsalade, tomaat,
rode ui, komkommer en sla

12-uurtje 17,50
Italiaans 12-uurtje met een broodje krabsalade,
broodje parmaham en een tomatensoepje

VOORGERECHTEN
de gehele dag te bestellen

Pane 8,50
Vers gebakken platbrood met tomaten-pesto dip

Zuppa die pomodori 9,50
Tomatensoep met basilicum olie en brood

Bruschetta 11,50
Bruschetta met tomaat en basilicum

Prosciutto e melone 18,50
Salade met dun gesneden ham ,meloen, tomaat en balsamico

Antipasti misti p.p. 17,50
Voorgerecht met verschillende
Italiaanse lekkernijen, v.a. 2 personen na 17:00

PIZZA’S
de gehele dag te bestellen

Funghi 17,50
Room, mozzarella, paddestoelen mix en truffelolie

Gamberi 20,50
Room, mozzarella, gamba’s, courgette, rode ui en knoflook

Tonno 19,00
Tomatensaus, mozzarella, tonijn, rode ui, kappertjes en rucola

Napoletana 18,50
Tomatensaus, mozzarella, ansjovis, kappertjes en knoflook

Salami 16,50
Tomatensaus, mozzarella en salami

Hawaii 1611 17,50
Tomatensaus, mozzarella, parmaham en ananas chutney

Prosciutto di Parma 19,00
Tomatensaus, mozzarella, parmaham, balsamico, rucola en Grana
Padano

Pollo 18,50
Tomatensaus, mozzarella, pulled chicken, Grana Padano en rucola

Pizza del mese dagprijs
Wisselende maand pizza

HOOFDGERECHTEN
de gehele dag te bestellen

Spaghetti bolognese 20,50
Spaghetti met bolognesesaus en Grana Padano

Pasta pesto (vegetarisch) 18,50
Penne met pesto, room, cherry tomaten en Grana Padano

Tagliatelle met gamba’s 27,50
Tagliatelle met gamba’s gebakken in knoflook met een romige saus
van Grana Padano, tomaten, basilicum en wijn

Ossenhaasspies 28,50
Spies van ossenhaas met rode wijnsaus, salade en focaccia

Ravioli (vegetarisch) 23,50
Ravioli gevuld met ricotta en spinazie met salieboter en Grana Padano

NAGERECHTEN
de gehele dag te bestellen

Tiramisu 12,50
lange vingers met mascarpone, amaretto, espresso en cacao

Tartufo al limoncello 11,50
Ijsbonbon met limoncello vulling

Frappè Amaretto Disaronno 10,50
Shake van ijs en melk gemixt met Amaretto Disaronno

Koffie of thee 1611 v.a. 7,50
Keuze uit een warme drank met 2 Italiaanse verrassingen

Kinderijsje 6,50
Vanille-ijs met smarties


