
Onze keuken is geopend tot 21u30. U kunt gerust natafelen tot 23u ( zaterdag 24u)



APERITIEF VAN HET HUIS

Chef’s choice (verse rozemarijn, jeneverbes, kruidnagel, steranijs) 8,5

Women’s choice (incabessen, hibiscus, rozenblaadjes) 8,5

Alcoholvrij (thaise basilicum, gember, citroengras) 5,5

BIEREN

Carlsberg 3,2

Duvel / Karmeliet 4,5

Vals Paterke Blond 3,2

Vals Paterke Dubbel / Triple 3,8

APERITIEVEN

Prosecco (glas) 8

Aperol Spritz 7,5

Porto wit / rood 5

Gancia 5,5

Kirr 5,5

Kirr Royal 6,5

Rosso Antico 6

Campari Orange 7,5

Crodino (alcoholvrij) 4,5

Martini wit / rood 5,5

Vermout 8

Sherry 5

FRISDRANKEN

Bruiswater ½L 3,5

Bruiswater 1L 7

Plat water ½L 3,5

Plat water 1L 7
Coca Cola / Coca Cola Light & 
Zero / Looza 2,7

Fanta / Sprite / Tonic / Ice Tea 2,8

DRANKEN



Sommige van onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Aarzelt u niet ons te laten weten of wij hiermee 
rekening moeten houden bij de bereiding van uw keuze. 
Maximaal 4 verschillende gerechten per tafel, één rekening per tafel.

FOOD SHARING MENU

Breekbrood met huisgemaakte tapenades en charcuterie 

Vitello tonato & carpaccio 

Arancini Taleggio (Siciliaanse risottokroketjes) 

Keuze uit pizza en pasta 

(van het restaurant menu, uitgezonderd tagliata) 

Uiteraard ook vegetarisch mogelijk ! 

- OF -

41

In plaats van pizza’s en pasta’s: 

Tagliata van Holsteiner 500gr per 2 personen met 
warme seizoensgroentjes, pasta en aardappelen 
Supplement per persoon  

46

Drankarrangement per persoon 

1 Glas huisaperitief (bitter of zoet) 

2 Glazen huiswijn (wit, rood, rosé) 

Water à volonté

19,0



Sommige van onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Aarzelt u niet ons te laten weten of wij hiermee 
rekening moeten houden bij de bereiding van uw keuze. 
Maximaal 4 verschillende gerechten per tafel, één rekening per tafel.

VOORGERECHTEN

Carpaccio van graan gevoederd rund   (VG) 18

Antipasti misto ( Assortiment italiaanse charcuterie, 
vers brood, tapenades) 24,5

Huisbereide scampi aglio 17

Vitello Tonato 18

Verse parmezaankroket met rucolaslaatje 15

Arancini - erwt - Taleggio met tomatenlooksaus 15



Sommige van onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Aarzelt u niet ons te laten weten of wij hiermee 
rekening moeten houden bij de bereiding van uw keuze. 
Maximaal 4 verschillende gerechten per tafel, één rekening per tafel.

Tagliata Holsteiner Rib-Eye, een bijzonder gerecht! 
graan gevoederd rund met rucola, kerstomaat en pasta 33

Pasta Aglio, olio e peperoncino (knoflook, olie en chilli) 
met carpaccio van Bresaola 

24

Pasta Aglio, olio e peperoncino (knoflook, olie en chilli) 
met rundercarpaccio

24

Pasta Amatriciana met spek / ajuin / pikante tomatensaus 21

Spaghetti Carbonara dello chef 
een bijzondere specialiteit van het huis

21

Tagliatelle agli scampi ( lookroomsaus) 24

Penne all arrabiata ( spek, pikante tomatenroomsaus) 21

Pappardelle al ragu 
(rundvlees / tomatensaus)

22,5

Agnolotti all’aragosta 
Ravioli gevuld met krab, kreeft, kreeftensaus en 
groentenbrunoise 

24,5

Pasta vongole, een echte Italiaanse klassieker, met 
geribbelde venusschelp 

24,5

Risotto scampi/fijne groentjes   23,5

Pasta met aubergines / tomatenlooksaus 22,5

PASTA



Sommige van onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Aarzelt u niet ons te laten weten of wij hiermee 
rekening moeten houden bij de bereiding van uw keuze. 
Maximaal 4 verschillende gerechten per tafel, één rekening per tafel.

PIZZA

VEGETARISCH

Pizza Vegani  
(inspiratie van de chef)

17

Pizza Gerardo 
( spinazie + look, geitenkaas, kerstomaatjes)

17

Pizza Vegetarisch 
(een boeketje van verse groentjes)

17

Pizza Santa Agata 
(kerstomaatjes, basilicum & gerookte mozzarella)

16

Pizza 4 Formaggi 
(tallegio, gorgonzola, geitenkaas & mozzarella)

15,5

VIS

Pizza Scampi 
(scampi’s, paprika, ui en look) 19

Pizza Al Tonno 
(tonijn, rode ui) 17

Pizza Verde 
(ansjovis, tapenade van kappertjes, peterselie, look, rucola) 17



Sommige van onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Aarzelt u niet ons te laten weten of wij hiermee 
rekening moeten houden bij de bereiding van uw keuze. 
Maximaal 4 verschillende gerechten per tafel, één rekening per tafel.

PIZZA

VLEES

Pizza Bresoala 
(kerstomaatjes, rucola, filet pure, citroen, olijfolie, parmezaanse 
kaas)

19

Pizza Calzone 
(paprika, champignons, hesp, artisjok, kaas)

19

Pizza Carpaccio 
(kerstomaatjes, rucola, rundscarpaccio, parmezaanse kaas) 

19

Pizza Della Patrone  
(courgette, champignons, spek, scampi, gorgonzola, rucola) 19

Pizza Bianco  
(zachte kaas, chorizo, zoete paprika, tapenade van paprika, 
rucola)

18,5

Pizza Rucola        
(tomaten, courgette, rucola, parmaham, parmezaanse kaas)  

19

Pizza Sophia Loren  
(hesp, spek, ui, champignons, ei, kappertjes) 18,5

Pizza Tuti Gusti  
(spek, ajuin, hesp, paprika en artisjok)   

18,5


