
Antipasti freddi/koude voorgerechten 
 
Pane e burro 
Eigen gemaakt stokbrood met knoflookboter         5,50 
 

Olive  
Portie gemarineerde olijven          3,50 
 
Prosciutto e melone   
Parmaham met meloen         13,00 
 
Carpaccio ‘Sa Lolla’ 
Dungesneden ossenhaas met parmezaanse kaas en truffelsaus    15,50 
 
Vitello tonnato 
Dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes    15,00 
 
Bruschetta al pomodoro  
Geroosterd brood met verse tomaten, basilicum en knoflook    10,00 
 
Polpo fritto con salsa di avocado 
Gefrituurde octopus met créme van avocado en venkelsalade    13,50 
 
Insalata Caprese 
Salade met tomaten, buffelmozzarella en basilicum     11,00 
 
Antipasti ‘Sa Lolla’ 
Een selectie van huisgemaakte Italiaanse voorgerechten     16,00 
 
Insalata di verdura 
Gemengde salade met tomaten, komkommer,  
olijven en uien            9,50 
 
 
 
 

Antipasti caldi/warme voorgerechten 
 
Focaccia Rosmarino 
Focaccia met olijfolie, zeezout en rozemarijn        5,50 
 
Gamberetti peperoncino 
Gepelde garnalen gesmoord in knoflook en pepers     15,00 
 
Sauté di Vongole 
Verse kokkels gebakken in witte wijn saus      16,00 
  
Funghi trifolati 
Gebakken champignons met knoflook en peterselie     10,50 
 
Calamari Fritti 
Gefrituurde inktvis met knoflookmayonaise      12,00 
 



Minestre/soep 

 
Crema di pomodoro 
Tomatensoep met room          6,50 
 
Zuppa di pesce  
Italiaanse rijk gevulde maaltijdsoep met garnalen, mosselen 
en inktvis, geserveerd met gegrild brood      15,50 
 

 

Bambini/kindermenu (t/m 12 jaar) 

 

Spaghetti in bianco 
Spaghetti met roomboter           6,00 

 

Spaghetti alla Bolognese 
Spaghetti met gehaktsaus         10,00 

 

Salmone alla griglia 
Gegrilde zalmfilet met frites         11,00 

 

Pollo alla griglia 
Gegrilde kipfilet met frites         11,00 

 

Paste/pasta gerechten 

 

Spaghetti aglio olio e peperoncino (pikant) 
Spaghetti met knoflook, olijfolie en pepers      14,50 
 
Spaghetti alla carbonara 
Spaghetti met spek, parmezaanse kaas, eieren en room     15,50 
 
Spaghetti alla Bolognese 
Spaghetti met gehakt en tomatensaus       15,50 
  
Tagliatelle ai frutti di mare 
Tagliatelle met zeevruchten in tomatensaus      17,50 
 
Tagliatelle al salmone e gamberi 
Tagliatelle met zalm en gambas in een lichte roomsaus     17,50 
 
Lasagne al forno 
Lasagne met ham, tomatensaus en gehakt uit de oven     16,00 
 
Gnocchi di patata alla Sorrentina 
Gnocchi van aardappel met aubergine, cherrytomaten,  
basilicum in een pikante tomatensaus       16,00 
 
Mezzelune alla Napoletana 
Gevulde pasta met ricotta, spinazie, basilicum in een tomatensaus   17,00 
 
Tagliatelle Nero 
Zwarte tagliatelle met gebakken gamba’s, cherrytomaten en rucola   17,00 
 
Penne all´Amatriciana 
Penne met spek, ui en knoflook in een licht pikante tomatensaus   16,50 
 



Menu van de chef (vanaf 2 pers) 
 

• Antipasti (selectie van Italiaanse gerechten) 
• Verrassing van de Chef, keuze uit vis of vlees 
• Dessert          35,00 pp. 

 

 

Secondi piatti di carne/vleesgerechten 
 
 
Bistecca ‘Sa Lolla’ 
Gegrilde entrecote, specialiteit van het huis      27,00 
 
Bistecca alla griglia 
Gegrilde entrecote met knoflookolie       26,00 
 
Filetto di manzo al tartufo 
Gegrilde ossenhaas met wilde paddenstoelen en truffelsaus    28,00 
 
Filetto alla griglia 
Gegrilde ossenhaas met knoflookolie       26,50 
 
Filetto al gorgonzola 
Gegrilde ossenhaas gegratineerd met gorgonzola     27,50 
 
Costolette d’agnello al balsamico  
Gegrilde lamskotelet met knoflookolie en balsamico     28,00 
 
Spiedino di carne con pancetta 
Spies van gegrilde ossenhaas met spek, geserveerd met knoflooksaus   26,00 
 
 
 

Alle vleesgerechten worden geserveerd met frites en groenten (extra pasta € 4,50) 
 
 
 

Secondi piatti di pesce/visgerechten 
 
Calamari fritti 
Gefrituurde inktvis met knoflooksaus       21,50 
 
Orata alla griglia con rosmarino 
Hele of gefileerde gegrilde dorade met rozemarijn en knoflook    26,50 
 
Trancio di pesce spada alla Siciliana 
Gegrilde zwaardvismoot met een grove tomatensaus 
met kappertjes, olijven en ansjovis       25,00 
 
Salmone alla griglia 
Verse zalmfilet van de gril met knoflookolie      23,50 
 
 
 

Alle visgerechten worden geserveerd met frites en salade (extra pasta  € 4,50) 



Pizze/Pizza 
 
Siciliana 
Tomatensaus, kaas, ansjovis en kappertjes en olijven     13,00 
 
Margherita  
Tomatensaus en kaas         11,00 
 
Prosciutto 
Tomatensaus, kaas en ham        13,50 
 
Salami 
Tomatensaus, kaas en salami        13,50 
 
Capricciosa 
Tomatensaus, kaas, ham, champignons, artisjokken 
en olijven          16,00 
 
Funghi 
Tomatensaus, kaas en champignons       13,50 
 
Gamberetta 
Tomatensaus, kaas, mozzarella, gambas, courgette en 
zongedroogde tomaatjes        17,00 
 
Tonno 
Tomatensaus, kaas, uien en tonijn       14,50 
 
Diavola 
Tomatensaus, kaas, pikante salami, paprika en olijven     15,50 
 
Melanzana 
Tomatensaus, kaas, aubergine, mozzarella, knoflook en basilicum   15,50 
 
Vegetariana 
Tomatensaus, kaas, ui, champignons, aubergine, courgette 
cherrytomaten, rucola en olijven       16,50 
 
Hawaï 
Tomatensaus, kaas, ham en ananas       15,00 
  
Della Nonna 
Tomatensaus, kaas, spinazie, mozzarella en  
gorgonzola          15,00 
 
Parma 
Tomatensaus, kaas, mozzarella en parmaham      17,00 
 
Carpaccio 
Tomatensaus, kaas, rosbief en parmigiano      16,50 
 
Quattro formaggi 
Tomatensaus, kaas, gorgonzola, parmezaanse 
Kaas, pecorino en mozzarella        15,50 
 
 
  



 
 
 
Caprese 
Tomatensaus, kaas, mozzarella, cherry tomaten 
en basilicum          15,50 
 
Carbonara 
Kaas, spek, ei, ui, room en parmezaanze kaas      15,50 
 
Primavera 
Tomatensaus, kaas, verse zalm, cherrytomaten, walnoten en rucola   17,00 
 
Pesto e Pollo 
Tomatensaus, kaas, kip, spek, paprika met huisgemaakte pesto en rucola  17,00 
 
Di Roma (bianca) 
Kaas, gorgonzola, radicchio, spek, walnoten en créme van balsamico   16,50 
 
Calzone Classico 
Gevulde pizza met tomatensaus, kaas, ham 
en champignons         14,50 
 
Calzone quattro formaggi 
Gevulde pizza met tomatensaus, kaas, gorgonzola,  
parmezaanse kaas en mozzarella       15,50 
 
Calzone Calabrese 
Gevulde pizza met tomatensaus, kaas,  
pikante salami, ui en paprika        15,50 
 
Apollonia 
Tomatensaus, kaas, champignons, salami, ham, spek en ui    16,50 
 
Dolce Sospiro 
Tomatensaus, kaas, mozzarella, cherrytomaten, 
parmaham en rucola         17,00 
 
Bomba 
Tomatensaus, kaas, champignons, tonijn, salami, spek, ui,  
paprika, ansjovis, olijven en kappertjes       17,00 
 
Napoleone 
Tomatensaus, kaas, gorgonzola, champignons, salami 
paprika, parmezaanse kaas en rosbief       17,00 
  
Balsamico 
Tomatensaus, kaas, ham, rucola, parmezaanse 
kaas en créme van balsamico        16,50 
 
Tartufo 
Tomatensaus, kaas, parmaham, truffelsaus en rucola     16,50 
 
Italiana 
Tomatensaus, kaas, aubergine, cherry tomaten  
mozzarella, parmezaanse kaas, gorgonzola en rucola     16,50 
 
 
 
  



 
 
 
Caterina 
Tomatensaus, kaas, champignons, pikante salami,  
mozzarella en olijven         15,50 
 
Sa Lolla 
Tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami,  
paprika, tonijn en olijven        17,00 
 
Valentina 
Kaas, pompoen, pecorino, parmaham, burrata, verse munt en peper   16,50 
 
Á Portuguêsa 
Tomatensaus, kaas, salami, ham, spek en parmezaanse kaas    17,00 
 
Pizza per bambini 
Kinderpizza          11,00 
 

(Meerprijs glutenvrije pizza € 2,00) 
 
 
 

Dolci/dessert 
Pannacotta  
Vanilleroompudding met huisgemaakte rode bessensaus    6,50 
 
Tartufo all’Amaretto  
IJstruffel gerold door noten met Amaretto en chocoladesaus    7,50 
 
Tiramisu fatto in casa 
Huisgemaakte tiramisu         7,50 
 
Torta calda al cioccolato con gelato alla vagnilia e pana 
Warm chocoladetaartje met vanille ijs en slagroom     7,50 
 
Tartufo all’Limoncello 
IJstruffel van citroenijs met limoncello vulling      7,50 
 
Cheesecake 
Huisgemaakte cheesecake met witte chocolade, karamel en  
geroosterde pistache noten        7,50 
 
Gelato con panna 
Gemengd ijs met slagroom        6,00 
 
Coppa Amarena 
Vanille ijs met amarena kersen en slagroom      7,00 
 
Coppa Dama Bianca 
Vanille ijs met slagroom en chocoladesaus      6,50  
 
Gelato per bambini  
Kinderijs          5,00 
 
Sgroppino 
Sorbet van limoen roomijs gemengd met Wodka en Prosecco    6,50 
 


