Afhaalkaart
ANTIPASTA / Voorgerechten
Pane
Zongedroogd tomatenbrood met kruidenboter en aïoli

€ 5.00

Crostini pomodoro
Crostini met gemarineerde tomaten

€ 9.25

Crostini mista
Gemarineerde tomaten, ricottakaas met Parmaham, gerookte zalm en zongedroogde tomatentapenade

€ 12.00

Carpaccio cipriani
€ 13.00

Salade mista
Gemengde salade

€ 9.00

Salade caprese
€ 10.00

Caesar salade
Kip, ei, croutons, Parmezaanse kaas, ansjovis en caesar-dressing

€ 12.00

Funghi trifolati (specialiteit)
Gebakken champignons, roomsaus, kaas, rucola en brood

€ 11.50

Vitello tonato
Gebraden kalfsmuis met een heerlijke tonijnmayonaise, kappertjes en rucola

€ 13.50

Salmone marinato
Gemarineerde zalm in zeezout

€ 13.00

Antipasta Italiano
Diverse soorten Italiaanse vleeswaren

€ 12.50

Antipasta Padrino’s
Mix van voorgerechten

€ 14.00

Pomodori soep
Huisgemaakt met basilicumolie

€ 8.00

Vissoep frutti di mare
€ 10.50

Zuppa di zucchini
Courgettesoep met gerookte zalm

€ 9.50

BAMBINI voor kinderen
Pizza Margherita
Tomaat, kaas en mozzarella

€ 7.25
Kinderen mogen zelf aangeven wat ze verder allemaal nog lekker vinden.
Daarvoor geldt dan een extra prijs:
Vlees
€ 1.75
Groenten
€ 1.00

PIZZA’S
Specialiteit Pizza Padrino’s
Tomaat, kaas, kip, rode ui, champignons, rucola en een licht pittige dressing

€ 14.25

Pizza margherita
Tomaat, kaas

€ 9.50

Pizza funghi
Tomaat, kaas en champignons

€ 11.00

Pizza carpaccio
Tomaat, kaas, mozzarella, carpaccio, pestodressing, rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitten

€ 15.50

Pizza vitello tonato
Tomaat, kaas, vitello (gebraden kalfsmuis), kappertjes, rucola en tonijnmayonaise

€ 15.75

Pizza Italia
Tomaat, kaas, paprika, basilicum, rucola, Parmezaanse kaas en gemarineerde tomatenblokjes

€ 13.75

Pizza capricciosa
Tomaat, kaas, ham en champignons

€ 13.50

Pizza salami
Tomaat, kaas en salami

€ 12.25

Pizza calabrese
Tomaat, kaas, pikante salami, olijven en rode peper

€ 14.75

Pizza quattro stagioni
Tomaat, kaas, ham, champignons, salami en paprika

€ 14.50

Pizza quattro formaggi
Tomaat en vier soorten kaas

€ 14.25

Pizza caprese
Tomaat, kaas, verse tomaat, mozzarella en basilicum

€ 13.75

Calzone Padrino’s
Tomaat, kaas, ham, salami, paprika, uien en champignons

€ 14.25

Pizza Parma
Tomaat, kaas, Parmaham, rucola, Parmezaanse kaas en pesto

€ 15.50

Pizza bambini
Tomaat, kaas en mozzarella

€ 7.25

Pizza verdure
Tomaat, kaas, en diverse soorten groenten

€ 13.00

Pizza frutti di mare
Tomaat, kaas en diverse zeevruchten

€ 15.50

Pizza tonno
Tomaat, kaas, tonijn en rode ui

€ 13.50

Pizza Capri
Tomaat, kaas, salami en champignons

€ 13.25

Pizza gorgonzola
Tomaat, kaas, gorgonzola en olijven

€ 13.25

PASTA
Pasta pesto
Tagliatelle met pesto, tomaten en zongedroogde tomaten

€ 14.50

Pasta funghi
Tagliatelle met diverse paddenstoelen, roomsaus en Parmezaanse kaas

€ 15.00

Aglio olio
Spaghetti met knoflook, rode peper en peterselie

€ 9.75

Pasta bolognese
De befaamde spaghetti uit Bologna

€ 14.50

Pasta frutti di mare
Tagliatelle, vongole, inktvis, mosselen en garnalen in een tomatenroomsaus

€ 16.00

Pasta salmone
Tagliatelle met verse zalm in een tomatenroomsaus

€ 15.50

Pasta all’amatriciana
Spaghetti met tomaten, uien en spek

€ 15.00

Pasta vongole
Spaghetti met venusschelpjes, knoflook, en rode peper. Afgeblust met witte wijn.

€ 17.00

Pasta carbonara
Spaghetti met gebakken pancetta, room en ei

€ 15.00

Penne puttanesca
Knoflook, olijven, uien, ansjovis en kappertjes in tomatensaus

€ 14.75

Lasagne bolognese
Gehakt, groenten, béchamel en tomatensaus

€ 15.50

Parmigiana di melanzane
Aubergine lasagne met Parmezaanse kaas en tomatensaus

€ 14.50

Pasta caprese
Spaghetti met gemarineerde tomatenblokjes, mozzarella, kappertjes, basilicum en Parmezaanse kaas

€ 15.50

Tartufo e funghi
Tagliatelle met paddenstoelen, roomboter en truffel. Voor de echte truffelliefhebber!

€ 17.50

Ravioli funghi
Deegkussentjes gevuld met paddenstoelen, truffel en ricottakaas in een paddenstoelenroomsaus

€ 15.50

Ravioli ricotta spinaci
Deegkussentjes gevuld met ricotta en spinazie met een saus van gorgonzola en walnoten

€ 15.50

SAUZEN
Knoflooksaus
€ 0.50

Parmezaan
€ 0.65

