VOORGERECHTEN
antipasto italiano 15.00
rundscarpaccio • rucola • sinaas • parmigiano 15,00
bruschetta ai cecci* (kikkererwten) 13.50
calamari fritti 14,50
gegrilde gamba’s 17,00
scampi • calamari • pizzaiola 15,00
sfoglia al pomodoro • mozzarella (taartje uit de oven)* 15,00
tagliere misto per 2 ♥♥♥ WE JUST LOVE IT 30,00

FOCACCIA & CHIANINA BURGERS & more
steeds geserveerd met Italiaanse frieten
focaccia • gegrilde aubergine • mozzarella* 16,00
focaccia • mozzarella • parma 16,50
chianina burger • bacon & ei • huisgemaakte BBQ dressing 17,50
♥♥♥ NONO’S BURGER • kipfilet • tomaat • feta • rode ui 16,50

PASTA
agnelotti • bospaddenstoelen • tomaat* 17,50
gnocchi • tomaat • mozzarella* …♥♥♥ JUST LIKE IN SORRENTO 16,50
penne zalm • sjalot • mascarpone 17,50
penne all’ amatriciana • tomaat • spekjes • pikant 15,50
ravioloni • truffel • room* 19,50
spaghetti • tomaat • tonijn • kappers • zwarte olijf 17,50
spaghetti bolognese 15,50
spaghetti carbonara • spek • ei 15,50
spaghetti vongole • look • peterselie 18,50
spinaccioni • scampi • spek • tomatenroom 18.50
tagliatelle scampi • courgette • tomaat • mascarpone 17,50
trofie uit GENOVA ♥♥♥ • kip • pesto 15,50

nota: wij serveren de meeste van onze pasta’s met parmigiano kaas,
graag een seintje indien liever niet!

HOOFDGERECHTEN VIS
kabeljauw • pachino • oliva taggiasca • munt • rode ui • tijmaardappel 25,50
zalmfilet • venkel • limoen • tijmaardappel 22,00
zwaardvis • ansjovis • tomaat • origano • tijmaardappel FROM SICILY WITH ♥ 24.50
HOOFDGERECHTEN VLEES
gegrilde lamskotelet • rozemarijn olie • tijmaardappel 25,50
gegrilde rundssteak • gebakken bospaddensstoelen • tijmaardappel 24,00
tagliata di manzo • rucola • parmigiano • Italiaanse frieten 24,00
kipfilet • kappers • citroen • tijmaardappel 18,50

♥♥♥ GENUINE FOOD

3 GANGEN VERRASSINGSMENU
enkel per tafel 40,00 pp

SUGGESTIES
Bekijk ook zeker onze dagverse suggesties op ons krijtbord!
DANK JE ♥♥♥
Om lang wachten te voorkomen en de kwaliteit te kunnen blijven verzekeren vragen we u vriendelijk om
vanaf 5 personen te kiezen uit max. 4 verschillende gerechten per tafel.
REKENING
Rekening op kamer? Mogen wij u vragen om bij het verlaten van het restaurant uw kamernummer door te
geven?
SPECIALE WENSEN
Graag houden wij rekening met uw speciale wensen, eventuele diëten en allergieën. Wij zijn ook ingelicht
over diverse allergenen. Onze bediening staat u graag te woord! Hou er rekening mee dat de samenstelling
van onze gerechten kunnen veranderen. Gerechten gemarkeerd met een * zijn vegetarisch

