
( bereid met traditionele tomatensaus)

Magherita
Parmezaanse kaas en oregano

8,50

Tonno
Parmezaanse kaas, tonijn, ui en peper

10,50

Pepperoni
Parmezaanse kaas, salami en oregano

10,50

4 Stagioni
Parmezaanse kaas, paprika, pepperoni, Parmaham, 
champignons en oregano

12,50

Pollo Picante
Parmezaanse kaas, kip, rode peper, knoflook en paprika

14,50

Di Parma
Parmezaanse kaas, Parmaham grand cru, buffelmozzarella, 
zongedroogde tomaat en rucola

15,50

Con Carpaccio
dungesneden ossenhaas, pesto, buffelmozzarella, 
pompoenpitten, zongedroogde tomaat en rucola

16,50

Da Vinci
cherry tomaat, zachte geitenkaas, pancettaspek, 
buffelmozzarella, pompoenpitten en rucola

14,50

Funghi di Bosco
bospaddenstoelen, rode peper, buikspek, gemarineerde 
olijven, buffelmozzarella, rozemarijn en rucola

14,50

Calabrese
Parmezaanse kaas, pittige salami, buffelmozzarella, paprika en rucola

15,50

Funghi
Parmezaanse kaas, champignons en oregano

10,50

Silvio
Parmezaanse kaas, buffelmozzarella, cherry tomaat en basilicum

12,50

Truffel Alberto
Parmezaanse kaas, buffelmozzarella, bospaddenstoelen, 
truffeltapenade, Iberico buikspek en geschaafde truffel

22,50

Pescatore
Parmezaanse kaas, gamba’s, gerookte zalm, buffelmozzarella en bruschetta 

17,50

We don’t serve fastfood: we sell fresh food as fast as we possible can



HoofdTussen

Alberto’s
tafelbereiding, Parmezaanse kaas, truffelsalsa, rucola, 
geschaafde truffel

17,50-

Al Salmone
gerookte zalm, ui, knoflook en pesto

14,5011,50

Anguilla
gerookte paling, ui, knoflook, prei, tomaat en witte wijn

17,5014,50

Bolognese
langzaam gegaard rundergehakt en tomatensaus

9,507,50

Carbonara
pancettaspek, ui, knoflook, eigeel, zwarte peper

11,508,50

Lasagne
verschillende deeglagen met gehakt-tomatensaus, 
bechamelsaus en Parmezaanse kaas

11,50-

Lasagne Pesto
verschillende deeglagen met ui, knoflook, pijnboompitten, 
pesto en Parmezaanse kaas

14,50-

Al Forno
tomatensaus, rode peper, mozzarella, gemalen peper, 
knoflook, ui, olijfolie en Parmezaanse kaas. 
In de houtskooloven gebakken

14,5011,50

Cleo
spek, ui, spinazie, kruidenroomkaas en Parmezaanse kaas

12,509,50

Canneloni
deegrol gevuld met gehakt, mortadella, knoflook, 
spinazie, Provelone picante en Parmezaanse kaas

16,50-

pasta’s

We don’t serve fastfood: we sell fresh food as fast as we possible can



Della casa
licht pittige tomatensoep, gevuld met rundvlees en groenten

6,50

Antipasti
op een kar, diverse specialiteiten, zelf kiezen

9,50P.P.

Salmone affumicato
gerookte zalm met gepocheerd kwartelei 

13,50

Carpaccio
dungesneden ossenhaas, pesto, geroosterde pompoenpitten, 
zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas

12,50

Orto
biologisch groentetuintje met yoghurt kruidensaus 

11,50

(koude voorgerechten)

antipasto

Extra in Italiaanse Brandy gemarineerde ganzenlever +/+ 4,50

Extra geschaafde Truffel +/+ 4,50

(soepen)

zuppa

(warme voorgerechten)

antipasti caldi

Gamberi 
4 bereidingen van gamba’s 

13,50

Tartare di tonno
tartaar van blauwvin tonijn met gefrituurde oesters

14,50

Ravioli Ossobucco
deegkussentjes gevuld met vlees van ossobucco, saffraan 
krokantje en schuim van tomaat  

14,50

We don’t serve fastfood: we sell fresh food as fast as we possible can

Steak tartare
steak tartare van biologisch kalfsvlees met 64 graden dooier 

14,50



Pesce spada alla griglia
gegrilde zwaardvis met antiboise en italiaanse salsa verde

21,50

Hele/halve kreeft
gegrild, bimi, aglio olio en limoenmayonaise 

27,50

Saltimbocca
kalfsbiefstuk met gebakken seizoensgroenten en Parmahamsaus

19,50

(vis)

pesce

(vlees)

carne

Brasato di manzo
gestoofd rundvlees met crème en chips van knolselderij en 
eigen jus

21,50

Agnello al forno
gegrilde lamskoteletten met plukvlees van de bout, courgette, gele/
groene tomaat, jus van lam en oregano 

23,50

Rossini
gebakken tournedos, brioche brood, ganzenlever, gebakken cantharellen, 
mini bospeen, madeirasaus en geschaafde truffel  

27,50

(vegetarisch)vegetarino

Torta di broccoli
broccolitaart met noten, saus van gorgonzola en een krokantje van 
balsamico

14,50

Ossobucco Milanese
zacht gesmoorde kalfsschenkel (12 uur) met lintpasta  

19,50

We don’t serve fastfood: we sell fresh food as fast as we possible can

49,50
half

heel

Frutti di mare
Dagverse schaal- en schelpdieren geserveerd op crushed ice
met brood, aardappelgarnituur en sauzen. (min 2 pers)

27,50p.p.



Gelato Alberto
vanille roomijs, crunch van cantuccini koekjes, pure chocolade en slagroom

6,50

Tiramisu
taartje van lange vingers, espresso, amaretto en cacao

6,50

(dessert)

We don’t serve fastfood: we sell fresh food as fast as we possible can

Limone crostata
fris limoentaartje met Italiaansschuim en limoensorbet

Pannacotta

Caffe coccolare

Dessert alberto

roomdessert met vruchtencoulis van seizoenfruit en een 
krokantje van fruit

koffie verwennerij, diverse zoete specialiteiten

grand dessert, diverse specialiteiten van de chef (min 2 pers)

7,50

7,50

7,50

12,50


