Welkom
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 ronde één gerecht kiezen plus een
contorni (bijgerecht). Wilt u aub voor uw eerste ronde,
iets kiezen uit de categorie die onder de Antipasti,
Zuppa of Primi piatti staan. Na elke ronde, komen wij
de nieuwe bestelling voor de volgende ronde opnemen.
De keuken sluit om 22.00u, nagerechten kunt u tot
22.30u bestellen. Wij wensen u een fijne en
onbezorgde tijd bij ons!

Antipasti
ANTIPASTI DELLA CASA + PP €4.50

Italiaanse vleeswaren, kazen,olijven, zoetzure groenten

BRUSCHETTA AL POMODORO

getoaste ciabatta, tomaat, basilicum, balsamico

BRUSCHETTA AI FUNGHI

getoaste ciabatta, champignon, knoflook

Osteria

POMODORo
Primi piatti

cucina italiana

BRUSCHETTA MIX

getoaste ciabatta, pomodoro, funghi, week topping

CALAMARI

gefrituurde inktvisringen, aïoli

CROCHETTE DI FUNGI •

bospaddestoel kroketjes met truffeldip

PROSCIUTTO DI PARMA CON MELONE

TORTELONI TARTUFO E MOZZARELLA

PANCETTA

CARPACCIO CLASSICO

SPAGHETTI MEATBALLS

SPARERIBS BALSAMICO

TAGLIATELLE NERO CON SALMONE

TARTUFO BURGER

PENNE POLLO PESTO

LASAGNE VEGETARIANO

SPAGHETTI CON GAMBERETTI

TAGLIATA DI MANZO

RAVIOLI DI ZUCCA

STUFATO DI MANZO

parmaham, rucola, meloen, balsamicostroop

rundercarpaccio, rucola, parmezaan, olijven,
truffelmayonaise

VITELLO TONNATO

dun gesneden kalfsvlees, tonijnmayonaise,
kappertjes, rode ui

SALMONE AFFUMICATO

gerookte zalmtartaar, creme fraiche, bosui, rucolapesto

WRAP CON PESCE

wrap, gerookte makreel, creme fraiche, komkommer

CARPACCIO BARBABIETOLA

rode biet, pistache-basilicumdressing, ricotta, rucola

Zuppa
ZUPPA DI POMODORI

huisgemaakte tomatensoep met basilicum

CREMA DI FUNGI

1,2
bospaddestoelensoep met een vleugje truffel
met Italiaanse kruiden

gamba kroketjes met peterseliedip

POLPETTE ALL’ARRABBIATA

marinarasaus, mozzarella, oregano

ambachtelijke gehaktballetjes, pittige tomatensaus

MARGHERITA
POLLO

marinarasaus, kip, mozzarella, ui en paprika

Contorni
INSALATA MISTA | gemengde salade
PASTA AGLIO OLIO | pasta, peper, olijfolie

gevuld met mozzarella, zwarte truffel en paddestoelen
ambachtelijke gehaktballetjes, arrabiatasaus
zwarte tagliatelle met zalm en dillesaus

kipfilet, pesto, zongedroogde tomaatjes, roomsaus
gamba’s, knoflook, rode peper, peterselie
met pompoen, botersaus met hazelnoot
en salie

Insalata
INSALATA CAPRESE

tomaat, mozzarella, basilicum, olijfolie

TONNO

gemengde salade, tonijn, tomaat, rode ui, olijven

INSALATA PANZANELLA

Italiaanse broodsalade, geroosterde paprika, ei, rucola,
cherrytomaat

BURRATA

burrata met rucola en toastje met pomodoro

INSALATA DI PROSCIUTTO

parmaham, vijgen, olijven en frambozendressing

buikspek, cannelinibonen, sjalot, knoflook en marjoraan
in balsamico gemarineerd, geroosterde paprika en oregano
broodje hamburger, gekarameliseerde ui, tomaat, mozzarella, truffelmayo

bechamel saus, tomaat, ricotta, spinazie, basilicum
biefstuk van de houtskoolgrill, rucola, parmezaan, balsamico
runderstoof met peronibier, zilverui, rozemarijn,knoflook

SALMONE

zalmfilet,kruidenkorst, basilicum cremefraiche, spinazie

OSSOBUCO

kalfsschenkel, rode wijn, tomatensaus, italiaanse kruiden

PESCE DI LIGURE

Ligurische visstoof, kabeljauw, dorade, zalm

GAMBERONI PEPATI

gamba’s, olijfolie, knoflook, rode pepers, witte wijn

ORATA AL FORNO

doradefilet, tomatentapenade, olijven,
geroosterde cherrytomaat

FILETTO DI MAIALE

varkenshaas, rodewijnsaus, geroosterde pompoen,
salie, kaneel

SALTIMBOCCA DI POLLO

kipdij, salie, parmaham, jus van gepofte knoflook

marinarasaus, salami, mozzarella

Dolce

TONNO

TIRAMISU

mascarpone, lange vingers, koffielikeur

zoete puntpaprika, champignon, courgette,
mozzarella, bieslook, creme fraiche

CHEESECAKE AL LEMONE

CACCIATORE BURGER

SALAMI

marinarasaus, tonijn, rode ui, kappertjes, mozzarella

PROSCIUTTO DI PARMA

PATATE FRITTE | friet, mayonaise

marinarasaus, mozzarella, parmaham, rucola,
parmezaanse kaas

CIABATTA | ciabatta brood met aïoli

FIOR DI LATTE

OLIJVEN | schaaltje gemengde olijven

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.

Secondi piatti

Pizza

CROCHETTE DI GAMBERETTI

29,50 PER PERSOON

Pasta

BRUSCHETTA VAN DE WEEK

getoaste ciabatta met regelmatig wisselende topping

Menu

marinarasaus, buffelmozarella, basilicum

QUATTRO FORMAGGI

marinarasaus, mozzarella, gorgonzola,
parmezaan, tallegio

lemon cheesecake, bodem van bastognekoek, slagroom

PEPERONE AL FORNO

wildburger, paddenstoel, rozemarijn, mozzarella, cranberry

PANNA COTTA

panna cotta, bosvruchten

GELATO

CANNOLO

SGROPPINO

KINDERIJSJE

vanille-ijs, toffeesaus, hazelnootcrumble, slagroom
citroensorbetijs, wodka, prosecco

cannolo met donkere chocolademousse, koffie, chocoladesaus
1 bol vanille-ijs, aardbeiensaus, slagroom en snoepjes

