zu p pe
voorgerecht

k o ud
voorgerecht

Crema di Funghi
crèmige champignonsoep bereid met verse champignons

6.00

Zuppa di Pesce
rijk gevulde vissoep

8.50

Zuppa di Pomodoro
heerlijke tomatensoep gemaakt van pommodori tomaten met een
scheutje room

6.00

Zuppa di Cipolla
heerlijke uiensoep met italiaanse kruiden, gegarneerd met
parmezaanse kaas en croutons

5.50

Prosciutti di Parma con Melone
parmaham met meloen

13.50

Carpaccio Bella Milano
dun gesneden ossenhaas met verse basilicum, parmezaanse kaas,
pijnboompitten, rucola en gemalen peper

14.50

Carpaccio prosciutto di Parma
dun gesneden parmaham met parmezaanse kaas, basilicum,
pijnboompitten, rucola en kappertjes

14.50

Carpaccio di Salmone con Scampetti
dun gesneden zalm met garnalencocktail, parmezaanse kaas,
basilicum, pijnboompitten, rucola en kappertjes

14.50

Cocktail di Scampetti
noorse garnalencocktail met huisgemaakte cocktailsaus

12.50

Bresaola
dun gesneden droge ossenhaas met basilicum, pijnboompitten,
parmezaanse kaas en rucola

16.50

Insalata Mista
gemengde salade met tomaat, komkommer, mozarella kaas, olijven
en dressing

7.50

Insalata di Tonno
salademix met stukjes tonijn en dressing

9.50

Insalata Gorgonzola
salademix met stukjes gorgonzola (italiaanse kaas)

9.50

Insalata Fantasia
salademix met tonijn, gerookte zalm, garnalen, mozzarella en ananas

11.50

b r u s chetta
voorgerecht

w a rm
voorgerecht

Bruschetta Bella Milano
toast met trostomaat, mozzarella, rucola, verse basilicum, olijfolie,
gemalen zwarte peper en knoflook

8.50

Bruschetta Toscana
toast met trostomaat, rucola, verse basilicum, olijfolie, gemalen
zwarte peper en knoflook

7.50

Bruschetta Salmone
toast met gerookte zalm en noorse garnalen in cocktailsaus en rucola

10.50

Bruschetta parma
toast met trostomaat, rucola, verse basilicum, olijfolie, gemalen
zwarte peper, knoflook en dun gesneden parmaham

10.50

Funghi al Vino-Bianco
champignons bereid met knoflook in kruidenboter en witte wijn

10.50

Cozze Alla Aglio
gebakken mosselen met witte wijnsaus en knoflook

11.50

Insalata Carne
mix van salade met stukjes ossenhaas, mozzarella en roosmarijn met
speciale dressing

13.50

Scampi alla Forno
grote garnalen bereid met verse knoflook uit de oven en witte
wijnsaus

16.50

Lumache al Forno 1/2 dozijn
slakken uit de oven met witte wijn en kruidenboter

11.50

Lasagne al Forno
meeldeeg met gehakt en bechamelsaus uit de oven

10.50

Spaghetti tartuffi
romige truffelsaus bereid met verse knoflook, vers gemalen peper en
parmezaanse kaas

10.50

C ARNE
hoofdgerecht

Scaloppina al Gorgonzola
kalfsoester bereid met wittewijn en gorgonzolasaus

19.50

Scaloppina al speciale
kalfsoester bereid in romige truffelsaus, champignons, peperkorrels
en gorgonzola(italiaanse kaas)

19.00

Scaloppina con Scampi
kalfsoester met garnalen bereid in kreeftensaus, roosmarijn en
cognac.

20.50

Scaloppina parmazaane
kalfsoester bereid met wittewijn, parmazaanse kaas in romige saus

19.00

Saltimbocca alla Romana
kalfsoester met parmaham, champignons, witte wijn- en demi-glace
saus

19.00

Costolette d’Agnello
gegrilde lamsracks in knoflooksaus

22.50

Filetto d’Agnello (al Frascati)
lamsfilet bereid met rozemarijn, salie en bospaddenstoelen met
crème fraîche

22.50

Filetto d’Agnello (al Barolo)
lamsfilet bereid met paddenstoelen in Barolo saus

22.50

Bistecca alla Griglia
gegrilde entrecôte met verse knoflooksaus

20.50

Bistecca di Manzo - Capricciosa
entrecôte met gekruide champignons, paprika en uien

22.50

Filetto alla Griglia
gegrilde ossenhaas met knoflooksaus

22.50

Filetto di Manzo - Capricciosa
getrancheerde ossenhaas bereid met kruiden, champignons, paprika
en ui

24.50

Filetto al Pepe Verde
gebakken ossenhaas bereid met cognac, peperkorrels en romige
pepersaus

23.50

Filetto al Gorgonzola
ossenhaas geblust met vecchia romagna in gorgonzolasaus

23.50

Filetto al Barolo
ossenhaas bereid met een mix van passenstoelen, parmaham, barolo
wijn en demi-glace saus

24.50

Filetto Speciale
getrancheerde ossenhaas bereid in romige truffelsaus, champignons,
peperkorrels en gorgonzola (italiaanse kaas)

25.50

ca r ne
hoofdgerecht

p o l lo
hoofdgerecht

il p esce
hoofdgerecht

Filetto Al Giorgio
getrancheerde ossenhaas bereid met roosmarijn, kreeftensaus,
cognac en garnalen

24.50

Filetto mammamia
getrancheerde ossenhaas bereid met ui, paprika en pikante
tomatensaus

24.50

Pollo alla Milanese
gepaneerde kipfilet

18.00

Pollo di Mangzo - Capriciosa
kipfilet bereid met gekruide champignons, ui en paprika

19.00

Pollo alla Parma
kipfilet bereid met bospaddenstoelen, demi-glace en crèmesaus

19.50

Misto di Pesce al Forno
zalmfilet, grote garnalen en (AL) tongfilet, paddenstoelen, bereid in
witte wijn- en kreeftsaus met verse knoflook(uit de oven)

27.50

Sogliola Bella Milano
(AL) tongfilet met garnalen, mosselen, paddenstoelen en verse
knoflook in witte wijn- en kreeftsaus

27.50

Sogliola alla Frutta
gebakken (AL) tongfilet met vers geflambeerde fruit

26.50

Sogliola alla Mungnaia
gebakken zeetong uit de oven

dagprijs

Scampi ernesto
grote garnalen bereid met uien, paprika en champignons,
geflambeerd met vodka en pernod in romige saus

25.50

Scampi al Forno
grote garnalen uit de oven met knoflook, paddenstoelen en witte
wijnsaus

25.50

Salmone Mango
zalmfilet bereid in rijk romige pepersaus met verse mango

21.50

Salmone Bella Milano
zalmfilet bereid in witte wijnsaus en kreeftsaus met paddenstoelen

21.50

Trota alla Mandorla
forel bereid met amandelen en witte wijnsaus

20.00

Groente en aardappelen uit de oven worden standaard geserveerd bij de
vlees- en visgerechten. Salade, friet of pasta is ook mogelijk vanaf €2,-

PIZ ZA
hoofdgerecht

Margherita
tomaat en kaas

10.50

Borromea
tomaat, kaas en ham

12.50

Hawaï
tomaat, kaas, ham en ananas

14.00

Funghi
tomaat, kaas en champignons

11.50

Cipolla
tomaat, kaas en ui

11.50

Salami
tomaat, kaas en salami

12.50

Pollo
tomaat, kaas, paprika, champignons, ui en gekruide stukje kipfilet

14.50

Italia
tomaat, kaas, parmaham, rucola, parmezaanse kaas en versgemalen
peper

15.00

Toscana
tomaat, kaas, ui, vleestomaat, mozzarella, gehakt en huisgemaakte
pestodressing

13.50

Siciliana
tomaat, kaas, olijven, ansjovis en kappertjes

12.50

Piccante
tomaat, kaas, ui, salami, spaanse peper en champignons

13.50

Calabrese
tomaat, kaas, ei, ham en champignons

14.00

Quattro Stagioni
tomaat, kas, ham, salami, paprika en champignons

14.00

Quattro Formaggi
tomaat en 4 italiaanse kaassoorten

14.50

Vegetariana
tomaat, kaas, artisjokken, ui, champignons, paprika en mozzarella

13.50

Bolognese
tomaat, kaas, gehaktsaus of kruiden gehakt

13.50

Gorgonzola
tomaat en gorgonzola (Italiaanse kaas)

14.50

p i zza
hoofdgerecht

Tonnara
tomaat, kaas, ui en tonijn

14.00

Frutti di Mare
tomaat, kaas, (AL) tongfilet, zalm, tonijn, garnalen, mosselen, krab

15.50

Calzone
tomaat, kaas, paprika, ui, champignons, ham, salami met gehakt
saus

15.00

Caprose
tomaat, kaas, ui, kruidengehakt en gorgonzola (Italiaanse kaas)

14.50

Scampi
tomaat, kaas, champignons, verse garnalen, verse knoflook, uien en
krabsticks

15.50

Giovano
tomaat, kaas, kruiden gehakt, spek, ei, uien en rucola

14.50

Bella Milano
tomaat, kaas, ham, salami, ui, paprika, champignons, artisjokken en
tonijn

15.50

Salmone
tomaat, kaas, champignons, verse zalm, verse knoflook, uien en
krabsticks

15.50

venezia
tomaat, kaas, mozzarella, verse tomaat en basilicum

13.50

Parma
verse tomaat, kaas, champignons, gedroogde ossenhaas, parmaham,
salami, mortadella worst, pijnboompitten, rucola en vers gemalen
peper

16.50

Calzone veg.
tomaat, kaas, paprika, champignons, ui en verse knoflook

14.50

D’Amor
tomaat, drie soorten kaas, peterselie, knoflook, salami, ei en
kappertjes

14.50

Salvatore
verse tomaat, kaas, champignons, gedroogde ossenhaas,
pijnboompitjes, rucola, Parmezaanse kaas, vers gemalen zwarte
peper en knoflook

15.50

Alle pizza’s worden geserveerd met oregano

p a s ta
hoofdgerecht

Alla Scolio Misto
grote garnalen, zalm (AL) tongfilet, mosselen en champignons
geflambeerd met cognac in wittewijnsaus

16.50

Bolognese
huisgemaakte gehaktsaus met kaas

14.00

Amatriciana
pikante spek, ui, parmezaanse kaas, en tomatensaus

14.00

Siciliana al Forno
champignons, paprika, ui, crème fraîche, tomatensaus,
olijven (uit de oven)

14.00

Quattro Formaggi
met 4 soorten Italiaanse kaassoorten

14.50

Alla Bella Milano (casa)
met ham, doperwten, champignons in rijke romige tomatensaus

14.50

Gamberetti con Vongele
noorse garnalen met vongole bereid in verse knoflook met witte
wijnsaus en peterselie

16.50

Al pepe
romige pepersaus, champignons, cognac en peperkorrels

14.50

Arrabiata
tomatensaus en basilicum met pikante knoflooksaus

12.50

Carbonara
romige saus met eierdooier en spek

14.50

tartuffi
romige truffelsaus bereid met verse knoflook, vers gemalen peper en
parmenzaanse kaas

14.50

Scampi
grote garnalen bereid met wittewijn in romige dillesaus

16.50

Con carne
stukjes ossenhaas bereid met champignons en verse knoflook in
romige pepersaus en cognac

16.50

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met:
spaghetti, macaroni of tagliatelle

p a s ta
ho ofdgerecht

ba m bino
ho ofdgerecht

al salmone
met verse zalm, champignons, doperwten, verse knoflook, witte wijn
en een romige saus

16.50

Pasta dello Chef
tagliatelle, macaroni, tortelloni, lasagne, 4 verschillende soorten
sauzen

16.50

Lasagna al Forno
lasagne met vleessaus, bechamelsaus en kaas

15.50

Lasagna al Salmone
lasagna met verse zalm en groenten in bechamelsaus

16.50

Lasagna Vegetariana (vegetarisch)
lasagna met verse groenten, bechamelsaus en kaas

14.50

Melanzane alla Parmigiana (vegetarisch)
aubergines met tomaten, basilicum en parmezaanse kaas uit de oven

16.50

Canneloni alla Modenese
opgerold deeg met gehakt, mozzarella en spinazie in romige saus

15.50

Tortelloni alla Bolognese
met vlees gevulde pasta in huisgemaakte bolognesesaus

15.50

Tortelloni alla PANNA
met vlees gevulde pasta in pikante romige saus

15.50

Tortelloni della Casa
vlees gevulde pasta in een rijke romige ricotta saus met ham,
doperwtjes en champignons

15.50

Pollo Impanato
kipnuggets met friet, vers fruit, appelmoes en mayonaise

12.50

Spaghetti Bolognese Bambino
kleine portie spaghetti met huisgemaakte gehaktsaus en kaas

10.00

Pizza Margherita Bambino
kleine pizza met tomaat en kaas

8.50

Parzione di Patate
portie frites met vers fruit, appelmoes en mayonaise

6.50

