Antipasti

Zuppa

Affetato del buongustaio, vleeswaren - kaas plateau met salami,
parmaham, olijven, ingemaakte groenten en Parmezaanse kaas 9,50
Grigliata di verdure, gegrilde groenten

9,75

Piadina “La Storia”, wikkel met zalm, tonijn, krab,
gedroogde tomaat, kappertjes en sla

9,75

Melanzane parmigiana, aubergine, tomaat en mozzarella

11,50

Insalata Caprese, tomaat, buffelmozzarella en verse basilicum 11,75
Carpaccio “La Storia”, rundvlees, pesto,
zongedroogde tomaat, pijnboom pitten en Parmezaanse kaas

12,00

Carpaccio “Cipriani”, rundvlees met truffel dressing

12,00

Vitello tonnato, kalfsvlees in tonijnsaus

13,25

Frittura mista, inktvisringen en gamba’s met citroendip

14,00

Stuzzichini, gemengd voorgerecht op schaal (vanaf 2 pers.) pp 15,50

Insalate Speciali

Zuppa di pomodori, huisgemaakte tomatensoep
Zuppa di giorno, huisgemaakte soep van de dag

Menu’s
6,00
dagprijs

(drie gangen menu, vanaf twee personen)
Menu Taormina
Stuzzichini - gemengd voorgerecht op schaal
Twee pasta’s of een pasta & pizza combinatie
Grande dolce misto - gemengd dessert

Pizzeria

pp 32,50

(vanaf 17.00 uur)
Margherita
Tomatensaus en mozzarella

9,00

Menu Cagliari - Bib Gourmand 2015

Napoli
Tomaat, mozz, ansjovis en oregano

9,75

Funghi
Tomaat, mozz. en bospaddenstoelen

Stuzzichini - gemengd voorgerecht op schaal
Hoofdgerecht van vis, vlees of een pasta van de dag
Grande dolce misto- gemengd dessert

10,00

Prosciutto cotto
Tomaat, mozz. en gekookte ham

10,25

pp 35,00

Specialità dello Chef
Specialiteit van de Chef

Calzone (dichte pizza)
Tomaat, mozz, champignons en ham

11,25

Tonno
Tomaat, mozz. en tonijn

11,50

Keuze uit vis, vlees of een pasta

La Storia, vegetarische salade met gegrilde groenten
en buffelmozzarella en sla

12,00

Marinaio, carpaccio van zalm, gamba’s, ansjovis en sla

12,50

Diavola
Tomaat, mozz. en pikante salami

11,50

12,50

Salmone Affumicato
Tomaat, mozz, gerookte zalm, kappertjes en rode ui

11,75

Capra
Mozzarella, geitenkaas, honing en rucola

Pasta Bambini,
spaghetti of penne met pomodori, bolognese of carbonara

6,75

12,25

Pizza Bambini,
met topping naar keuze

6,75

Boscaiola, bresaula, funghi, gorgonzola,
Parmezaanse kaas en sla

Primi Piatti

Verdure
Tomaat, mozz. en verschillende seizoensgroenten

Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino,
met knoflook, olijfolie, cherrytomaat en rode peper

10,50

Tagliatelle Tirolese, met bospaddenstoelen en spek

11,50

Parma
Tomaat, mozz, Parmaham, zongedr. tomaat en pijnboompitten 12,50

Penne “Garganelli” gorgonzola,
met gorgonzola kaas en pijnboompitten

11,50

Schiacciata del Barone
Zon gedroogde tomaat, mozz, champignons,
truffel en radicchio

Tortelloni funghi, met funghi porcini,
ricotta en salie botersaus
Ravioli Zucca, gevuld met pompoen in salie botersaus
met Amaretti kruim

11,50
11,50

Pappardelle gamberi, met gamberi, cherrytomaat en saffraan 12,50
Lasagna alla Bolognese, met vleessaus

12,50

Rigatoni “La Storia”, met zongedroogde tomaat, pesto,
pijnboompitten en gegratineerd met mozzarella

12,50

Spaghetti alla Vongole, met venusschelpjes

13,50

Spaghetti allo Scoglio, langoustine, gamba’s, mosselen,
venusschelpjes, verse tomaat, knoflook en rode peper

16,00

Bambini
(t/m 10 jaar)

12,25

12,50

Dolci
Gelato Misto, gemengd of keuze; vanille, chocolade, aardbeien

4,50

Torta della casa, taart van het huis

5,00

Gelato Limone o Arancione, citroen- of sinaasappelijs in eigen schil 5,00

Valdostane
Tomaat, mozz, gekookte ham en gorgonzola

12,75

Quattro Formaggi
Tomaat en vier soorten kaas

13,00

Quattro Stagioni
Tomaat, mozz, paprika , champignons, salami, ham en ui

13,50

La Storia
Tomaat, buffelmozzarella, cherrytomaat en pesto

13,75

Valtellina
Tomaat, mozz, bresaola, rucola en Parmezaanse kaas

13,75

Pizza allo Scoglio, langoustine, gamba’s, mosselen,
venusschelpjes, verse tomaat, knoflook en rode peper

16,00

Scroppino, citroensorbet, wodka en Prosecco

6,50

Tiramisu, lange vingers, mascarpone, koffie en cacao

6,50

Crema brulee, custard met gekarameliseerde suiker laag

6,50

Panna cotta, met fruit- of caramelsaus

6,50

Ananas Caramelizata, gekarameliseerde ananas met vanille ijs

6,50

Grande Dolce Misto, gemengd dessert (vanaf 2 pers.)

pp 8,75
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