1. Carpaccio bonbon

€ 7,-

Een bonbon van rundercarpaccio en salade
met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas

2. Bruschetti di Complimenti V

€ 5,-

€ 16,-

€ 11,-

31. Pasta di Complimenti V

€ 11,-

€ 6,-

Penne met pittige verse tomatensaus, ui,
knoflook, peterselie en Parmezaanse kaas
(eventueel met salami)

23. Quattro formaggi V

33. Pollo pesto

24. Frutti di mare

€ 9,-

25. Cefalù

Gebraden kalfsfricandeau met huisgemaakte
tonijnmayonaise

€ 12,-

35. Tagliatelle nere/spaghetti con gamberi € 13,Zwarte tagliatelle of spaghetti met garnalen,
parmigiana al Limone en geroosterd broodkruim

26. Formaggio di Capra con spinaci V € 11,36. Spaghetti rosso con gamberi

10. Zuppa di pomodori V

€ 5,-

Tomatensoep met basilicum geserveerd
met versgebakken brood

11. Zuppa zucchine V

27. Bianca alle Verdure V

€ 6,-

28. Tonno

Portie versgebakken brood
Extra parmezaanse kaas

€ 2,€ 1,-

Rundercarpaccio, Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes, rucola, kappertjes en pesto

* Alle salades worden geserveerd met
versgebakken brood

€ 13,-

€ 12,37. Spaghetti Bolognese

€ 11,-

Spaghetti met huisgemaakte Bolognese saus
en Parmezaanse kaas

€ 12,38. Lasagne Bolognese di Complimenti

Tonijn, zwarte olijf, rode ui, kappertjes
en mozzarella

29. Carpaccio

€ 9,-

Spinaziesalade met zoete geitenkaas, sud ‘n sol
tomaatjes, radicchio, pijnboompitjes en
balsamicodressing

Spaghetti met een saus van zongedroogde
tomaten en witte wijn met rucola en gamba’s

Seizoensgroenten, mascarpone, pesto
en rode ui

Romige courgettesoep met Parmezaanse
kaas, verse basilicum en croutons, geserveerd
met versgebakken brood

€ 10,-

Salade met gerookte zalm, gegrilde pancetta,
kappertjes, croutons, rode ui, komkommer,
radicchio en een dressing van citroen en olijfolie

44. Insalata di spinaci con caprino V

€ 12,-

verse geitenkaas met honing en verse
babyspinazie met balsamico dressing

43. Insalata di salmone

€ 10,-

Spaghetti met knoflook, olijfolie, een pepertje
en peterselie

Gemarineerde kip, mozzarella, geroosterde
tomaatjes, courgettes en aubergines

€ 9,-

Gemengde salade van venkel, wortel
en sinaasappel
Salade van rucola, prosciutto, mozzarella,
perzik en een dressing van citroen en olijfolie

Penne met kipfilet, champignons, mozzarella
en een romige saus van pesto en Parmezaanse kaas

34. Spaghetti con aglio e olio V

€ 8,-

41. Insalata di finocchi e carote V

42. Insalata prosciutto con mozzarella € 10,-

€ 14,-

Verse zalm, gamba’s, babyinktvis, kappers,
tomatensaus en pesto verde

€ 9,-

32. Penne all’ arrabbiata (con salame) € 10,-/11,-

Ham uit Parma met geroosterde kastanjechampignons, gemengde olijven, Parmezaanse
kaas en verse rucola

€ 11,-

40. Insalata Caprese con mozzarella
di bufala V
Salade van romige buffelmozzarella uit
Puglia, tomaat en basilicum

Penne met buffelmozzarella, verse tomatensaus,
basilicum, tomaatjes, knoflook en Parmezaanse kaas

Gorgonzola, pecorino, mozzarella en taleggio

Buffelmozzarella met basilicum en tomaat

6. Vitello Tonnato

€ 11,-

Ravioli gevuld met spinazie en ricotta,
met pesto traditionale en Parmezaanse kaas

Pittige pepperoni, uien ringen, paprika,
mozzarella, knoflook en chili olijfolie

22. Prosciutto

Gemengde antipasti voor 2 personen;
vegetarisch naar wens
(ook mogelijk voor 3 personen)

5. Caprese di Complimenti V

21. Salame piccante

30. Ravioli ripieni V

€ 5,-

Vers gebakken Complimenti brood
met diverse huisgemaakte pesto’s

4. Antipasti Misti per due

€ 9,-

Buffelmozzarella, pomodori tomaat
en knoflook

Bruschetta’s met tomaat, knoflook en basilicum

3. Pane e pesto V

20. Margherita V

€ 11,-

50. Torta al limone

Zoals lasagna moet zijn; verse bechamel,
tomatensaus met rundergehakt en Parmezaanse kaas

Luchtige citroentaart, geserveerd met
citroenijs

39. Melanzane alla Parmigiana di
Complimenti V

51. Tiramisu

€ 14,Geroosterde aubergines in laagjes met verse
tomatensaus, basilicum, buffelmozarella en
Parmezaanse kaas

€ 11,-

€ 6,-

€ 6,-

Huisgemaakte tiramisu

52. Panna cotta con caramello

€ 6,-

Huisgemaakt roompuddinkje met
caramelsaus

53. Torta Banoffee con cantuccini

€ 7,-

Bananentaart met cantuccini en toffee

54. Piatto di formaggi

We werken zo veel mogelijk met pure,
biologische producten.
V = Vegetarisch

Kaasplankje met taleggio, gruyère,
pecorino en gorgonzola met noten/vijgenbrood en vijgenchutney
Tip: Lekker met een Vin Santo of port

€ 8,-

