Insalate
Salades

Cotolette d’agnello
Lamskoteletten met giros

€ 17,90

Filetto in grillia
Biefstuk van ossenhaas met zaziki

€ 17,70

Spaghetti aglio, olio e Peperoncino
Knoflook, olijfolie en chilipeper

Paste
€ 7,50

Stokbrood met kruidenboter

€ 2,95

Zaziki
Griekse knoflooksaus

€ 4,10

Filetto al pepe verde
Biefstuk ossenhaas met peper-roomsaus

€ 18,70

Spaghetti alla Bolognese
€ 8,90
Tomatengehaktsaus, knoflook op de wijze van Bologna

Feta
Griekse schapenkaas op salade

€ 5,40

Bistecca fiorentina
T-bonesteak van de grill

€ 19,90

Spaghetti in salsa carbonara
Room, spek, ui, ei, Parmezaanse kaas

€ 9,30

Caprese
Salade met tomaat, mozzarella, olijfolie en
verse basilicum

€ 6,50

ALLE VLEESGERECHTEN WORDEN GESERVEERD
MET FRITES, SALADE EN ZAZIKI

Penne alle verdure
Verse groenten, Parmezaanse kaas, tomatensaus

€ 9,30
€ 9,60

Al tonno
Gemengde salade met tonijn, uien en kappertjes

€ 6,50

Penne al pollo
Room, gegrilde kipfiletreepjes, Parmezaanse kaas
Penne alla boscaiola
Room, ui, erwtjes, ham, champignons, knoflook

€ 10,10

Gamberetti
Cocktail van verse Noorse garnalen

€ 6,50

Penne al tonno
Tonijn, tomatensaus, ui

€ 10,40

Tortellini alla carbonara
Diverse deegkussentjes met achterham, ei, room,
Parmezaanse kaas

€ 10,40
€ 10,40

Secondi pesce
Visgerechten

Salmone al forno
In witte wijn en knoflook gestoomde zalmfilet
uit de oven met tomaat, peperoni en olijven

€ 17,80

€
Pesce Padella ( Vispannetje )
Diverse soorten vis in kreeftensaus met geraspte kaas uit de oven

Antipasti
voorgerechten

Secondi carne

Filetto di merluzzo
Kabeljauwfilet gebakken in citroensap en
tuinkruiden

€ 17,50

Tagliatelle al salmone
Room, gerookte zalm, tuinkruiden

Traditionele gerechten

€ 17.90

Spaghetti alla marinara
€ 10,70
Rijk gevuld met verschillende soorten vis, citroenschil,
tuinkruiden
Tagliatelle La Solitaria speciaal
€ 12,30
Tomatenroomsaus, kleine garnaaltjes, gerookte zalm,
tuinkruiden

Bruschetta alla mozzarella
Schijfjes tomaat, mozzarella en basilicum op
geroosterd brood

€ 5,70

Funghi trifolati
Gebakken champignons met knoflook

€ 5,70

Pollo in padella
Gebakken stukjes kipfilet, champignons en
kaas in een pikante saus

€ 6,70

Antipasto Italiano
Verschillende Italiaanse koude vleeswaren

€ 7,10

Formaggi Misti (of dessert)
Italiaans kaasplankje

€ 7,10

Canapé di salmone
Dun gesneden gerookte zalm met rucola op
geroosterd brood

€ 7,70

Gamberoni in padella
In knoflookolie gebakken gamba’s met verse
knoflook geserveerd

€ 8,80

Giros
Stukjes geroosterd en gekruid vlees van het
spit met uitjes

€ 12,70

Carpaccio di filetto
Verse, dun gesneden ossenhaas met Parmezaanse kaas en balsamico

€ 8,90

Costolette di maiale
Gegrilde spareribs met sweet and juicy saus

€ 14,50

Souflaki
Gemarineerde varkensspiesjes met giros

€ 14,90

Suzuki
Gekruid gehakt met giros

€ 14,90

Salsicce
Saucijsjes met giros

€ 14,90

Schotel 1
Souflaki, suzuki, giros

€ 15,90

Schotel 2
Suzuki, saucijsjes, giros

€ 15,90

Schotel 3
Souflaki, suzuki, saucijsjes, giros

€ 17,10

Schotel 4
Kipfilet, souflaki, saucijsjes, giros

€ 17,10

Schotel 5
Lamskoteletten, souflaki, giros

€ 17,90

Filetto di pollo griglia
Kipfilet, met giros

€ 16,70

Vleesgerechten

Saltimbocca alla Romana
Gegrilde varkensfilet , parmaham,
champignonroomsaus

€ 16,50

Mista di Pesce
Zalmfilet, kabeljauwfilet en grote garnalen uit
de oven

€ 19,50

Grigliata mista di carne
Mixed grill 4 soorten vlees

€ 17,50

Scampi provinciali
Grote garnalen met chilipeper en knoflook uit
de oven

Filetto di maiale
Varkenshaas, met kaas en champignon-,
peper- of tomatensaus.

€ 17,50

Scampi al forno
Grote garnalen uit de oven

€ 19,50

Filetto alla Solitaria
Biefstuk van ossenhaas van de chef

€ 18,90

€
Scampi alla Solitaria
Grote garnalen volgens het geheime recept van
de chef

Soepen

Zuppa di pomodoro
Tomatencrèmesoep

€ 4,10

Zuppa di cipolla
Uiensoep met Parmezaanse kaas en crostini

€ 4,10

Minestrone
Verse groentesoep

€ 4,10

Crema di funghi
Champignoncrèmesoep

€ 4,10

Zuppa di pesce
Vissoep rijk gevuld met verschillende soorten
vis en tuinkruiden

€ 7,95

20,90

ALLE VISGERECHTEN WORDEN GESERVEERD
MET FRITES, SALADE EN COCKTAILSAUS

Van de grill

Zuppe

18,40

Pasta al forno
Lasagne
Deeglagen met daartussen gehakt, ham en kaas
in een bolognese-béchamelsaus

€ 10,15

Penne al forno
Macaroni met achterham, verse champignons,
tomaat en kaasroomsaus

€ 10,15

Tortellini Bolognese
€
Met rundergehakt en tomatensaus, Parmezaanse
kaas

10,15

Kindermenu
tot 10 jaar

Pizza Pinocchio
(tomaat - kaas – ham óf salami óf ananas)

€ 6,70

Halve portie penne bolognese

€ 6,70

Keuze uit souflaki, suzuki, giros of Saucijs
met friet, mayonaise en appelmoes

€ 6,70

Bijgerechten

Spaghetti
Aubergines uit de oven
Groente
Friet met mayonaise

€
€
€
€

2,50
3,10
3,10
2,50

Pizze
Margherita
Tomaat – kaas
€
Funghi		
Tomaat - kaas - champignons
€
Borromea
Tomaat - kaas - ham
€
Americana
Tomaat - kaas - salami
€
Calabrese
Tomaat - kaas - ham - champignons €
Hawaii		
Tomaat - kaas - ananas
€
Capricciosa
Tomaat - kaas - ham - champignons - ei €
Mafiosa		
Tomaat - kaas - salami - ui - ansjovis €
Vegetaria
Tomaat - kaas - paprika - 			
€
		champignons
Vesuvio		
Tomaat - kaas - tonijn - ui
€
Bolognese
Tomaat - kaas - gehakt - ui
€
Giros		
Tomaat - kaas - giros - ui
€
Macellaio
Tomaat - kaas - salami - ham - gehakt
€
Boscaiola
Tomaat - kaas - spek - champignons - ui
€
Quattro stagioni Tomaat - kaas - salami - ham - cham€
		
pignons - paprika
Quattro Formaggi Tomaat - 4 soorten kaas - rucola
€
Della Casa
Tomaat - kaas - salami - ham - cham€
		
pignons - gehakt - ui
Pescatora
Tomaat - kaas - zeevruchten - rucola
€
Fantasia		
Tomaat - kaas - schijfjes tomaat 		
mozzarella - parmaham - basilicum - €
		rucola
Calzone		
Dichtgevouwen pizza met tomaat 		
kaas - salami - ham - champignons -		 €
gehakt - artisjok - paprika - ui 		gehaktsaus
Al pollo		
Tomaat - kaas - gegrilde kipfilet
€
		
reepjes - paprika - champignons - ui
Salmone
Tomaat - kaas - gerookte zalm €
		kappertjes
Ceasar		
Tomaat - mozzarella - gorgonzola - €
		
ansjovis - rauwe ham - gerookte 		
		
zalm - rucola
€
La Solitaria
Surprise van de chef

7,00
7,80
7,80
7,80
8,80
8,90
9,30
9,60
9,70
9,80
9,80
10,10
10,10
10,10
10,10
10,15
10,60
10,80
10,95
10,95
10,95
11,60
12,90
12,95

