
Entrate fredde / Koude voorgerechten 

 

Affettato misto ( Verschillende soorten Italiaanse  charcuterie )   15.50 

Carpaccio di manzo ( rundscarpaccio )      16.50 

Carpaccio di salmone ( zalmcarpaccio )      16.50 

Bruschetta    V*         9.50 

Insalate Caprese   ( tomaat -mozzarella )   V*     14.50 

 

 

Entrate calde / Warme voorgerechten 

 

Minestrone ( groentesoep )  V*       9.50 

Funghi forestiere ( paddenstoelen met wijngaardslakken )    16.50 

Toastini al tartufo V*        16.00 

Calamari fritti all’italiana       16.50 

Scampi fritti         16.50 

Capesante alla griglia ( St-Jacobsvruchten gegrild )     17.00 

Scampi Aglio ( Scampi met look )       16.50 

Scampi “ Il Capriccio         17.00 

Gamba’s all peperone piccante       21.50 



Pizza 

 

Pizza Margherita   V*        10.50 

Pizza Funghi  (champignons ) V*      11.50 

Pizza Proscuitto ( hesp )        11.50 

Pizza Salami          11.50 

Pizza Proscuitto e funghi ( hesp , champignons )     12.50 

Pizza Hawaï ( hesp , ananas )       12.50 

Pizza Tonno ( tonijn , paprika , ajuin )      13.50 

Pizza 4 stagioni ( hesp, champignons, artisjok, paprika )    13.50 

Pizza 4 formaggio ( 4 kazen ) V*      14.50 

Pizza Capricciosa ( hesp, champignons, artisjok, olijven, ansjovis )   14.50 

Pizza Padrone ( salami, champignons, artisjok, olijven, ansjovis )   14.50 

Pizza Vegetariana  V*       14.50 

Pizza Mario ( naar de keuze van de chef )      15.00 

Pizza Parma ( Parmaham, rucola, Parmigiano )      16.00 

Pizza Carpaccio ( rundscarpaccio, rucola, parmigiano )    17.00 

Pizza Frutti di mare ( met verse zeevruchten )     18.00 

 

 

Extra ingrediënten op de pizza zijn steeds te verkrijgen. 

1.50€  per ingrediënt 

 



Aperitivi / Apertieven 

 

Aperitivo della casa        8.00 

Prosecco ( glas )        8.00 

Prosecco ( fles )        40.00 

Aperol spritz         9.50 

Crodino ( Alcoholvrij )       5.50 

Mocktail ( Alcoholvrij )       7.50 

Porto rosso / Porto bianco       7.50 

Pastis          7.50 

Martini bianco / Martini rosso      8.00 

Campari / Pisang        7.50 

Gancia          8.00 

Punt e mes         8.00 

Rosso Antico         8.00 

Cynar          8.00 

Gordons gin            7.50 

Bacardi rum          7.50 

Whisky J&B         7.50 

Tanqueray  ( met fever tree tonic )      13.50 

Hendrickx  ( met fever tree tonic )      13.50 

Filliers gin  ( met fever tree tonic )      13.50 

Mombasa ( met fever tree tonic )      13.50 

Buss 509 ( met fever tree tonic )      13.50 

 

( Aperitieven met extra frisdrank + 2.50€ ) 

 



Pasta 

 

 

Spaghetti al pomodoro V*       15.50 

Spaghetti alla carbonara        16.50 

Penne all’arabiatta    V*        16.50 

Spaghetti Bolognese        16.50 

Rigatoni Amatriciana ( tomatensaus met spekjes )     17.00 

Agnolotti al Parma         18.50 

 ( gevulde pasta met Parmaham , addichio en Parmezaanse kaas)  

Cannelloni con ricotta e spinaci   V*      18.50 

Lasagne al forno         18.50 

Tagliatelle alla crema di scampi       22.50  

Farfalle salmone e broccoli       22.50 

Tagliolini salsa al tartufo   V*       22.50 

Spaghetti alle Vongole        22.00 

Spaghetti allo scoglio ( met verse zeevruchten )      23.50 

 

 

Pasta als voorgerecht of kinderschotel       – 2.00€ 

 

 



Piatti di pesce / visgerechten 

 

 

Salmone alla griglia          27.50 

( Zallmfilet op de grill ) 

Sogliola mugnaia        31.50 

 ( Gebakken zeetong ) 

Gamba’s alla griglia         28.50 

 ( Gamba’s op de grill ) 

Gamberoni gigante alla griglia       33.50 

 ( Reuzegamba’s op de grill ) 

Filetto di branzino al forno       29.50 

 ( Filet van zeebaars met kerstomaatjes , olijven, look, kappertjes ) 

Misto di pesce          32.50 

 ( Verschillende vissoorten  op de grill ) 

 

 

 

Al onze hoofdschotels worden geserveerd met een garnituur van aardappeltjes, 

pasta en groentjes 

 

 

 

 

 

 



Piatti di carne / vleesgerechten 

 

Saltimboca alla Romana       24.00 

 ( Kalfslapje met Parma met een witte wijnsaus ) 

Scaloppina “Il Capriccio “       24.00 

 ( Kalfslapje met mozzarella en kerstomaatjes ) 

Osso buco          26.50 

 ( Kalfsschenkel ) 

Tagliata alla rucola        29.50 

 ( Filet pur op Italiaanse wijze met rucola en Parmezaanse kaas ) 

Costatine di vitello con salsa a scelta     29.50 

 ( Kalfskotelet met saus naar keuze ) 

Scaloppina con salsa a scelta      24.00 

 ( Kalfslapje met saus naar keuze ) 

Corona d’agnello alla griglia      33.00 

 ( Lamskroontje op de grill met saus naar keuze ) 

 

Salse a vostra scelta / Sauzen naar keuze 

Vleessaus natuur/ Gorgonzola / Zingara ( licht pikante zigeunersaus )/    

Peperroomsaus / Pizzaiola / Rozemarijn / Bospaddenstoelen /  

Champignonroomsaus / Tartufata ( Truffelsaus ) 

 

Al onze hoofdschotels worden geserveerd met een garnituur van aardappeltjes, 

pasta en groentjes 



Menu all’italiana 

 

Laat u verleiden door het Italiaans menu van chef Mario. 

U bestelt uw glaasje wijn en chef Mario zorgt voor het eten. 

U krijgt geserveerd een 3 proevertjes koude voorgerechten gevolgd door een 3- tal warme 

voorgerechten.  

Als verfrissing tussendoor een sorbetto. 

En al  gauw komt er een hoofdgerecht van verschillende vleessoorten. 

Als afsluiter nog een tikkeltje zoet. 

 

Het menu wordt enkel geserveerd per tafel en niet meer na 21u. 

Prijs per persoon 48.50€ 

 

 

Maandagavond : Pastafestival 

Zes verschillende pasta’s ( vis, vlees, vegetarisch ) worden u geserveerd . 

Als afsluiter is er ook een dessertje inbegrepen. 

 

Het pastafestival  alleen voor min. 2 personen. 

Prijs per persoon 

25.50€ 

 

 



Frisdranken 

 

Coca - Cola/ Cola Zero        2.90 

Fanta           2.90 

Sprite           2.90 

Lipton Ice Tea         2.90 

Looza Sinaasappel / Appel / Ace       3.00 

San  Pellegrino / Aqua Panna       3.00 

San Pellegrino 0.50 cl / Aqua Panna 0.50cl      6.50 

Aqua Panna 1L / San Pellegrino 1L      11.00 

 

Bieren 

 

 

Jupiler           3.00 

Witte van Hoegaerden        3.00 

Duvel           4.80 

Tripel Karmeliet         4.80 

Westmalle Tripel / Westmalle donker       4.80 

Leffe Bruin           4.80 

Orval           4.80 

Chimay Blauw         4.80 

 



 

Geachte gast, 

 

Het is niet uitgesloten dat allergenen in onze gerechten zijn gebruikt. 

Heeft u een allergie? 

Meldt dit aan een van onze medewerkers.  

Ook als u vaker bij ons geweest bent, allergenen in levensmiddelen 

kunnen wijzigen. 

We beantwoorden graag uw vragen en u kan ook steeds onze 

allegenenlijst opvragen. 

In de mate van het mogelijke passen we onze gerechten voor u aan. 

 

In onze menukaart vind u de vegetarische gerechten aangeduid met V*. 

Glutenvrije pasta is ook verkrijgbaar op aanvraag. 

 

 

 

 


