
€ 28,50 PER PERSOON

Kinderen t/m 3 jaar gratis. van 4 t/m 11 jaar rekenen 
we €1,- per levensjaar. Kinderen kiezen gewoon uit de 
hele menu kaart.

MenuWelkom

Aperitivo

Pasta & Risotto

Dolce
Zuppa

InsalataAnti-pasti

Pizza

POMODORo
Osteria

POMODORo
Laat u meevaren met een reis langs de klassiekers 
en pareltjes uit de Italiaanse keuken. Vrij vertaald 
betekent Osteria ‘herberg’, wat Het Witte Huis in 
de beginjaren was. Pomodoro betekent ‘tomaat’, een 
hoofdingrediënt in de Italiaanse keuken. 
Wij staan voor de hele avond genieten voor een vaste 
prijs. De gerechten zijn medium sized, u kunt per ron-
de één gerecht kiezen plus een contorni (bijgerecht).  
Uit eten hoeft niet duur te zijn, daarom hebben wij de 
drankjes zeer scherp geprijsd. Zodat u onbezorgd kan 
bestellen wat u wil.

CIABATTA
brood met Aioli, olijfolie, balsamico
ANTIPASTI DELLA CASA + PP €4.50
italiaanse vleeswaren, kazen, zoetzure groenten
BRUSCHETTA AL POMODORO
getoaste ciabatta, tomaat, basilicum
BRUSCHETTA AL FUNGHI
getoaste ciabatta, champignon, knoflook 
BRUCHETTA AL OLIVE
getoaste ciabatta, olijventapenade
BRUCHETTA MIX
getoaste ciabatta, pomodoro, funghi 
OLIVE CALAMARI
gefrituurde inktvisringen, kropsla, Aoli
CROCHETTE DI FUNGHI
kroketjes met een vulling van bospaddestoel
CROCHETTE DI RISOTTO
ambachtelijke risottoballetjes met parmezaan
POLPETTE AL ARRABIATA 
gehaktballetjes in pittige tomatensaus

ZUPPA DI POMODORI
huisgemaakte tomatensoep met basilicum
CREMA DI FUNGI 
romige bospaddenstoelensoep met een vleugje truffel

PROSCIUTTO DI PARMA CON MELONE
plakjes gerookte parmaham met meloen
CARPACCIO CLASSICO
dun gesneden rundercarpaccio, rucola, parmezaan, 
truffelmayonaise
VITELLO TONATO
dun gesneden kalfsvlees, tonijnmayonaise, kappertjes
SALMONE AFFUMICATO
tartaar van gerookte zalm, rode ui, kappertjes, 
dragonmayo
STEAK TARTARE CLASSICO
diamanthaas, cornichons, balsamico sjalot, ei 

CAPRESE
italiaanse klassieker van plakjes tomaat, mozzarella, 
basilicum met olijfolie
TONNO
gemengde salade met tonijn, tomaat, rode ui, olijven, 
gefrituurde auberginechips
CESARE
romaine sla, tomaat, ceasardressing, ei

RISOTTO AL FUNGHI
carnaroli rijst, champignon, rozemarijn, knoflook
SPAGHETTI MEATBALLS
ambachtelijke gehaktballetjes, arrabiatasaus
SPAGHETTI CARBONARA
pancetta, eidooier, parmezaan
FETTUCCINE FUNGHI TARTUFO
lintpasta met paddenstoel, zwarte truffel
PENNE PESTO POLLO
kipfilet, pesto, zongedroogde tomaatjes, roomsaus
SPAGHETTI GAMBA AGLIO OLIO
gebakken gamba, knoflook, rode peper, peterselie

MARGHERITA
marinarasaus, mozzarella, basilicum
CAPRICCIOSA
marinarasaus, olijf, prosciutto, champignon, artsjok, 
mozzarella
SALAMI
marinarasaus, salami, mozzarella
TONNO
marinarasaus, tonijn, rode ui, kappertjes, mozzarella
PARMAHAM RUCOLA PARMEZAAN
marinarasaus, mozzarella, parmaham, rucola, 
parmezaanse kaas
FUNGHI
marinarasaus, champignon, mozzarella

TIRAMISU
mascarpone, lange vingers, koffielikeur
LEMON CHEESECAKE
cheesecake, bastognekoek, citroen
PANNACOTTA
vanille pannacotta, bosvruchten

GELATO 
vanille-ijs, toffeesaus, hazelnootcrumble 
SGROPPINO
citroensorbetijs, wodka, prosecco
CANNELONI
siciliaanse canneloni, witte chocolademouse, 
marshmellows

€3,00
€2,25
€5,00
€4,50
€6,50
€2,50

Secondi piatti
BALSAMICO SPARERIB 
in balsamico gemarineerde spare ribs, gemarineerde 
courgette
TURTUFO BURGER
hamburger, champignon, gekaramelliseerde ui, tomaat, 
mozzarella, truffelmayo
VEGETALIA CAPRESE BURGER 
tomaatburger, basilicumpesto, mozzarella
TAGLIATA DI MANZO
biefstuk van de houtsko olgrill met rucola, parmezaan, 
balsamico
STUFATO DI MANZO
runderstoof met peronibier, zilverui, rozemarijn, 
knoflook
OSSOBUCO
zacht gegaarde kalfsschenkel, rode wijn, tomatensaus 
POLLO DI PANCETTA
met mozzarella gevulde kipfilet omwikkeld met 
pancetta en salie
SALMONE 
zalm uit de oven met Italiaanse kruidenkorst, 
dragonmayonaise
GAMBERONI PEPATI
gepelde gamba’s gebakken in olijfolie, knoflook rode 
pepers, witte wijn
MERLUZZO SALTIMBOCCA
kabeljouw met parmaham, salie, dragonjus
FILETTI 
varkenshaas met truffeljus, wortelcaponata
PANCETTA 
langzaam gegaard buikspek, tijmhoning, zoetzure 
groenten

Contorni
Insalata mista
Pasta Aglio Olio
Frietjes

Prosecco spumante
Peroni Nastro azzuro
Bellini Cipriani — prosecco, mangosap
Aperol spritz — bitterzoete spritz cocktail
Gin Tonic — Finley tonic & Hendriks gin
Finley Mojito 0,0%


