ANTIPASTI
Involtini di pesce spada

16

Zwaardvis rolletjes gevuld met olijven, kappertjes, broodkruim in witte wijn en cherry tomatensaus

Burrata con pomodori e olive
Burrata met tomaten, zwarte olijven en basilicum
Carpaccio di filetto di manzo
Carpaccio van ossenhaas, olijfolie, citroen, rucola en parmezaan
Carpaccio di tonno affumicato e avocado
Dungesneden, gerookte tonijn met olijfolie, citroen en avocado
Vitello Tonnato
Dun gesneden kalfsvlees met tonijn mayonnaise & kappertjes
Prosciutto e taleggio
Dungesneden parmaham met taleggio kaas en rucola
Capesante Giuliano
Gebakken Coquilles met knoflook en peterselie in een witte wijn en cherry tomatensaus
Antipasto Misto 2p
Italiaanse stijl gemendo voorgerecht met vleeswaren, kazen&gegrilde groentes
Fritto Misto 2p
Combinatie van gefrituurde italiaanse lekkernijen van krokketjes, aubergine balletjes,
krokante Mozzarella, krokante groenten&gevulde olijven geserveerd met drie dips
Bruschetta al Pomodoro
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Huisgemaakt geroosterd brood met tomaten, knoflook en basilicum

Focaccia met knoflook & oregano

6

Focaccia met knoflook en oregano geserveerd met olijfolie en pittige tapenade

INSALATE
Geserveerd met focaccia
Burrata e Avocado
Gemengde salade met tomaat, avocado, burrata en balsamico dressing
Insalata Mista
Gemengde salade met tomaten en verschillende groenten
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12

PASTA
Fettuccine Ragù alla Genovese
Lint pasta met botermals rundvlees langzaam gestoofd in wittewijn
Fettucine con Verdure di stagione
Lint pasta met seizoens groente in tomatensaus en parmezaan
Spaghetti alle Vongole
Met venusschelpjes, olijfolie, witte wijn, knoflook en peterselie
Spaghetti Capesante, gamberi e zucchine
Met gebakken coquilles, garnalen, knoflook ,peterselie en tomatenroomsaus
Spaghetti Carbonara
Spaghetti in roomsaus met spekjes, ei, ui en parmezaan
Spaghetti Polpette
Spaghetti met de fameuze meatballs in tomatensaus, parmezaan en mozzarella
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Lasagna alla Bolognese
Klassiek bereide lasagna met bechamelsaus en ragu van rund
Ravioli al tartufo
Gevulde pasta met ricotta en spinazie geserveerd met truffelroomsaus
Ravioli con funghi porcini e gorgonzola
Gevulde pasta met ricotta en spinazie geserveerd met paddenstoelen en gorgonzola roomsaus
Ravioli al pomodoro, basilico e mozzarella di bufala DOP
Gevulde pasta met ricotta en spinazie in tomatensaus, basilicum en buffel mozzarella DOP
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SECONDI
Tagliata di manzo
29
Black Angus entrecote met truffel | rucola | parmezaan | aardappelpure | groenten
Guance di vitello all’Amarone
26
Boterzachte Kalfswang langzaam gegaard in Amarone wijn | aardappelpure | groenten
Pesce del giorno
-Vis van de dag, vraag ons gerust om meer informatie
dagprijs
De beste geselecteerde bloemsoorten | Natuurlijk gist | zuurdesem |
72uur gerijpt | licht verteerbaar | gezond

PIZZE SIGNATURE GIULIANO’S
Best enjoyed with the best company
Thunnus Albacares
Gerookte tonijn | verse tomaten | courgette | sinaasappel
Golden boy

23
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Met goud bedekt | aardappelcreme | gegrilde entrecote | oude balsamico | buffel mozzarella | truffel

Sei ca’pesante
Carpaccio van coquille’s | tomaatjes | avocado creme| lime | crumble van spek

26

PIZZE ROSSE
Met tomaten saus
Margherita
Mozzarella Fior di Latte | tomaat | verse basilicum
Gomorra
Mozzarella Fior di Latte | tomaat | ansjovis | kappertjes
Calabrisella Mia
Mozzarella Fior di Latte | tomaat | Nduja (pikante salami) | rode peper | knoflook
L’ Aspromonte
Mozzarella Fior di Latte | tomaat | gorgonzola| funghi porcini (eekhoorntjesbrood)
Ortolana
Mozzarella Fior di Latte | tomaat | seizoensgroente | parmezaan | rucola
Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo
Mozzarella di bufala | tomaat |bresaola | rucola | citroenzest
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PIZZE ROSSE
Met tomaten saus
Affumicato PLEASE!
Tomatensaus | gerookte provolakaas | italiaanse ham | champignons | parmezaan
Il Fiore
Mozzarella Fior di Latte |stracchinokaas | tomaat | artisjokken | zwarte olijven
Il Salamino di Peppino
Mozzarella fior di latte | Toscaanse salame | zwarte olijven | rode ui
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PIZZE BIANCHE
Zonder tomaten saus
Giulietta
Verse ricotta | olijven | truffel | parmaham | rucola
Perle ai Porci
Mozzarella di Bufala DOP | gekarameliseerde uien | guanciale (italiaans spek) | tijm
La Cacciottara
Mozzarella fior di latte | gorgonzola | burrata | parmezaan | noten
Salsiccia, Peperoni e Patate
Mozzarella di Bufala DOP | toscaanse worst | gepofte paprika | aardappeltjes
Tarantella
Stracchinokaas | cherry tomaatjes | olijven | italiaanse ham

DOLCI
Tiramisù
8
Klassieke tiramisù
Torta al cioccolato e whiskey
9
Chocoladetaart met noten en whiskey met
een bolletje frambozen sorbet
Tartufo Bianco
7.5
Slagroomijs met een hart van koffie &
merengue
Panna cotta al limone e zenzero
8
Roompudding met citroen & gember
Cannoli Siciliani
8.5
Siciliaanse specialiteit, krokant deegrolletje
gevuld met ricotta creme
Formaggi misti
14
Kaasplank
Cantuccini e vin santo
7
Geurige dessertwijn geserveerd met
traditionele cantuccini koekjes om te dopen!
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CAFE’
Espresso
Cappuccino
Doppio Espresso
Latte Macchiato
Lungo
Corretto Grappa/Sambuca
Caffè Speciale
Italiano | Irish | Spanish |French
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