Ambachtelijk bereid in de steenoven met verse ingrediënten
Pizza Margherita
tomatensaus, kaas en oregano
Pizza Caprese
tomatensaus, mozzarella en basilicum
Pizza Tonno
tomatensaus, rode ui, kaas en tonijn
Pizza Quattro Formaggi
tomatensaus en 4 soorten kaas
Pizza Pollo Pesto
tomatensaus, kip, mozzarella en rucola
Pizza Quattro Stagioni
tomatensaus, champignons, paprika, ham, salami en kaas
Pizza Prosciutto
tomatensaus, gerookte ham, groene asperges en kaas
Pizza Tricolore
tomatensaus, geitenkaas, spinazie en walnoten
Pizza Carpaccio
tomatensaus, carpaccio, Parmezaanse kaas en rucola

Pizza’

Pizza’s

10,50
11,50
13,50
13,50
13,50
13,50
12,50

Pasta’s
Lasagne Bolognese
met gehakt
Tagliatelle Scampi
met kreeftensaus
Spaghetti Carbonara
met spek, eieren en Parmezaanse kaas
Ravioli Funghi
gevuld met paddenstoelen
Spaghetti Aglio Olio
met knoflook, olijfolie en rode pepers
Spaghetti Bolognese
met saus van tomaten, gehakt en basilicum
Tagliatelle Truffel
met serranoham, gekruide champignons en basilicum

Dessert
Tiramisu
Parfait van roomboterbabbelaars
met saus van caramel
MonChoutaart
met een bodem van bastognekoek
Crème brûlée van Baileys
met een gebrand laagje suiker
Mousse van hangop
met rood fruit compote
Gelato misti
ijs van “Talamini”
Kaasproeverij van de Zuivelhoeve
met diverse soorten kaas

13,50
14,50

Voor groepen vanaf tien personen serveren wij graag een menu.
Dit is een proeverij van de kaart, samengesteld door onze chef.

“Proeverij”
11,50
13,50
11,50

DINER

35 EUR per persoon

5,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,00
10,00

Doe mij
nog maar
een
drankje!

Heeft u een allergie?
Vraag naar de allergeneninformatie! Wij passen onze gerechten
graag voor u aan!

12,50
10,50
11,50
13,50

WIJNHUISTOREN.NL

Starters

Warm en koud
Gemarineerde olijven
Knoflook focaccia
met aioli
Cheese nachos
met gesmolten kaas, chilisaus en crème fraîche
Gefrituurde inktvisringen
met aioli
Plankje brood
met aioli, tomatentapenade en kruidenboter
Plankje ham
met diverse soorten ham
Plankje vis
met diverse vis bites
Plankje kaas
met diverse soorten kaas en olijven
Plankje caprese
met mozzarella, tomaat, verse basilicum en olijfolie
Plankje vega
met diverse soorten vegetarische hapjes

Warm
5,00
7,00
7,00
8,50
6,50
10,50
10,50
9,50
9,50
9,50

Soep

Geserveerd met brood en kruidenboter
Italiaanse tomatensoep
met crème fraîche en pesto
Mosterdsoep
met gebakken spekjes

7,00
7,00

Vlees
Gegrilde kip
in een stoofpotje van groenten en rode wijn
Gebakken tournedos
met saus van groene pepertjes
Black Angus burger
met tomaat, kaas en BBQ saus
Medaillons van varkenhaas
opgerold in serranoham en salie
Langzaam gegaarde lamsrump
met honing-tijmsaus
Vis
Op de huid gebakken zeebaarsfilet
met witte wijnsaus
Gebakken zalmfilet
met Zutphense mosterdsaus
Gemarineerde gamba’s
met knoflook en Spaanse pepers
Gegrilde coquilles
met gerookte zalm
Vegetarisch
Arancini
risottoballetjes gevuld met Parmezaanse kaas en truffelsalsa
Ratatouille
met gekonfijte cherrytomaat
Risotto
met spinazie en zongedroogde tomaat
Loempia’s
gevuld met paddenstoelen

Koud
11,50
15,50
11,50
12,50
13,50

13,50
14,50
13,50

Lintpasta gekruide paddenstoelen
met truffelmayonaise
Salade geitenkaas
met pijnboompitten en peer
Rundercarpaccio
met pesto, pijnboompitten, rucola en Parmezaanse kaas
Vitello tonnato
dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes
Mediterrane salade
met gegrilde kip en feta

12,50
11,50
13,50
13,50
12,50

Erbij
Frites met mayonaise
Aardappelgratin
Gegrilde groenten
Mixed salad met tomaat en komkommer
Tomatensalade met rucola

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

14,50

11,50
10,50
11,50
12,50

Ik heb
altíjd plek
voor een
dessert!

