
  Dolce
 
 Tiramisu  Italiaanse klassieker met mascarpone, koffie, amaretto,
  cacao en lange vingers  € 7,00
 Avogado Drie bolletjes vanille roomijs met advocaat en slagroom € 7,00
 Poire Drie bolletjes vanille roomijs met peer, chocoladesaus en slagroom € 7,00
 Kinderijsje Kindervanilleijsje met aardbeiensaus en slagroom € 6,00
 Vino Santo Italiaanse dessertwijn € 7,00
 Cassata 3 kleuren ijstaart met Amarena-kersen en slagroom € 7,50 
 Caramello Vanille-ijs met caramelsaus, pecannoten en slagroom € 7,00 

  Caffè
 
 Caffe Italiano Koffie met bruine suiker, Amaretto en slagroom € 7,00
 Caffe Irlandese Koffie met Ierse whiskey, bruine suiker en slagroom € 7,00
 Caffe Tedesco  Koffie met bruine suiker, Asbach Uralt € 7,00
 Caffe Bresil Koffie met Kahlua, bruine suiker en slagroom € 7,00
 Caffe France Koffie met Grand Marnier, bruine suiker en slagroom € 7,00

RISTORANTE • PIZZERIA

Zalmroze, Frisdroog, fruitig  € 4,90      € 19,50
Pinot Grigio Rosé Blush, Cielo, Veneto
Fijn aroma van klein rood fruit en licht kruidig. De volle en fruitige smaak blijft lang en is mooi in balans. 

Strak, fris, aromatisch € 4,90      € 19,50
Sauvignon Blanc IGT, Cielo, Veneto
Geur van Granny Smith appels, verse limoen en vers gemaaid gras. Smaak fris en loepzuiver met wit fruit. 

Elegant, kruidig, fruitig € 5,00      € 21,00
Pinot Grigio, Baglio Normanno, Sicilië
Mooie combinatie van fruitige en bloemen met de typische tonen van peer en perzik met lange afdronk.

Krachtig, rijp, stoer  € 4,90      € 19,50
Primitivo Caleo, Puglia
Mooi krachtig en rijp, met zwarte bessen, pruimen en wat tabak in de geur. Stoer en stevig, met een zachte finale.

Zondoorstoofd, intens, zwoel € 5,25      € 21,00
Montepulciano “Riserva della Casa”, Botter, Molise
Vol, rijk en droog. Veel kracht, maar ook erg elegant. 12 mnd hout gelagerd. Gestoofd, vol, intens en kruidig. 

Mineralig, gestructureerd, vol € 27,50
Gavi di Gavi Masseria dei Carmelitani, Vite Colte Terre da Vino, Piëmonte
Intens bouquet. Een fraaie droge smaak, vol, uitgebalanceerd en elegant met frisse zuren in de afdronk.

Zonnig, bloemig, fris € 24,00
Oropasso IGT Veneto “Biscardo Vini”, Veneto
Lekker vettig en romig. Volop fruit en licht pepertje met op het eind fijne zuren en een likje vanille in de afdronk. 

Elegant, fluweelzacht, specerijen € 24,00
Chianti Classico, Poggio Civetta, Toscane
Een ware smaaksensatie van 9 mnd hout en rijke tonen van kersenjam, zoethout en vanille met een elegante frisheid.

Rijp fruit, kruidig, rond € 27,50
Valpolicella Classico Superiore “Terre di Cariano”, Cecilia Beretta, Veneto
Mooi dieprood van kleur. Rijpe kersen, zwarte bes en geroosterde amandelen. Licht kruidig, mooi rijp en rond. 

Soepel, Fruitig, zacht € 27,50
Barbera d’Alba DOC Vinum Vita Est, Piëmonte
Naast vol rood fruit heeft deze zachte, elegante wijn een bloemig karakter met zachte tannines en frisse zuren.
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Per glas      Per fles



Dranken

  Passatempi  -  Om in de stemming te komen

 Olive Huisgemarineerde gemengde olijven €   4,50
 Pane Brood met knoflookdip €   5,50
 Pane LBC Brood met knoflookdip, pesto en tomatentapenade €   6,00
 Polpette 6 Italiaanse gehaktballetjes in tomatenroomsaus €  6,00

  Voorgerechten / maaltijdsalades
 Scampi Half dozijn in knoflookolie gebakken gepelde garnalen €  11,00
 Mostarda Mosterdsoep met reepjes gerookte zalm €  6,00
 Garnalencocktail Hollandse garnaaltjes met sla, citroen, dille en een cocktailsaus €  11,00
 Salade Langweer Groene salade met olijven, uienringen, tomaat en spekjes €  10,50
 Caprese Tomaat, mozzarella, pesto, basilicum en olijfolie. €  10,50
 Carpaccio Dun gesneden gemarineerde ossenhaas, met pijnboompitjes, 
  pesto en Parmezaanse kaas (of met truffelmayonaise) €  11,00
 Piemontese Sla, tomaat, uienringen, olijven, peterselie en maïs €  10,00
 Calamari Gefrituurde inktvisringen met knoflookdip €  11,00
 Antipasti LBC Onze vermaarde proeverij van Italiaanse hapjes                                
  Minimaal 2 personen per persoon: €   9,50

  Pastagerechten 
 Bolognese Spaghetti, verse tomatensaus, gehakt, rucola en Parmezaanse kaas € 15,50
 Aglio Olio Spaghetti, knoflook, olijfolie, pepers en Parmezaanse kaas € 11,00
  (met scampi: €7,75 extra)
 Carbonara Spaghetti, spekjes, ei, room, rucola en Parmezaanse kaas €  15,00
 Polpette Spaghetti, gehaktballetjes (6), tomatenroomsaus €  15,00
 Putanesca Spaghetti, tonijn, tomatensaus, ansjovis, olijven en kappertjes € 15,00
 Pollo Penne met kip, pesto, spinazie, knoflook, room, rucola, Parmezaanse kaas € 15,00
 Montanara Tagliatelle, pikante salami, champignons, room, rucola, Parmezaanse kaas € 15,00
 Tagliatelle Di Mare Zeevruchten, knoflook en tomatensaus €  15,50
 Tagliatelle Moda Russo Zalmsnippers, wodka, room, citroen, zalmkaviaar en dille € 15,00
 Verdure (Glutenvrij) Vegetarische fusilli met groenten, tomatensaus en Parmezaanse kaas € 15,00
 Lasagne al’ Forno Met kaas overbakken pastalaagjes met tomatensaus en rul gehakt € 16,50

Spumanti  Vini 
Aperol Spritz €   7,00 
Limonchello Spritz €   7,00
Margarita cocktail € 10,00
Glaasje Prosecco €   7,00
Prosecco (fles) € 19,50

Birre
Hertog Jan pils €   3,50 
Groot bier €   7,00
Weizener €   5,00
Blanche de Namur €   5,00 
IPA €   5,00
Duvel €   5,00
Leffe Bruin €   5,00
Straffe Hendrik €   5,00 
Radler 2.0/0.0 €   4,80
Malt €   4,80
Leffe Blond 0.0 € 5,00
Langweerder Blond € 5,00

Bevande
Frisdranken (per flesje) o.a. 
Coca Cola, ginger ale, etc.  €   3,10
Mineraalwater (grote fles) €   4,60
Jenevers €   4,80
Korenwijn €   4,80 
Jägermeister €   4,80
Port, Sherry, Vermouth €   4,80
Campari €   4,80
Gin €   4,80
Wodka €   4,80
Rum €   4,80
Cognac €   5,00
Grappa €   4,80
Calvados €   4,80

(Huis)wijnen vanaf  
glas  €   4,90
karaf (1/2 liter) € 14,00
fles € 19,50
1 liter € 21,00

Caffè/Tè
Espresso €   2,90
Koffie €   2,90
Cappuccino €   3,25
Latte Macchiato €   3,50
Thee (verschillende smaken) €   2,90
Verse Muntthee €   4,00

Liquori
Grand Marnier €   4,80
Drambuie €   4,80
Cointreau €   4,80
D.O.M.Benedictine €   4,80
Tia Maria €   4,80
Cuarenta y Tres €   4,80
Chartreuse €   4,80 
Bailey’s Cream €   4,80
Ramazzotti €   4,80
Averna €   4,80
Strega  €   4,80
Limoncello €   4,80    

        
  Hoofdgerechten
 Di Manzo Biefstuk van de Langweerder slager met champignonroomsaus € 22,00
 Zampone Gestoofde beenham aan het bot uit Emilia-Romagna met mosterdsaus € 23,00
 Baccalá Gebakken kabeljauwfilet met kruidige roomsaus en citroen € 22,00
 Stufato Pescatore Stoofschotel van vis, schaal- en schelpdieren en groenten € 22,00

  Bambini  -  Voor de kleintjes
 Piatto Patattine Frietjes met appelmoes en naar keuze een kroket, een frikandel
  kipnuggets of vissticks €   9,50
 Pinochio Een kleine pizza met tomaat en kaas € 10,00
 Piccolo Bolognese Kleine spaghetti met Bolognesesaus en Hollandse kaas € 10,50
 Bambino Kindervanilleijsje met aardbeiensaus en slagroom                        €   6,00

  Pizze  -  Onze authentieke Italiaanse pizza’s

  Pizza’s met vis
 Frutti di Mare Tomaat, kaas, vis, schaal- en schelpdieren € 15,50
 Tonno Tomaat, kaas, tonijn, ansjovis, ui, kappertjes en olijven € 15,00
Napolitana Classico  Tomaat, kaas, buffelmozzarella, ansjovis, kappertjes, olijven € 15,00
 Capricciosa Tomaat, kaas, zalmsnippers, paprika € 15,00
 Anguilla Tomaat, kaas, gerookte paling € 18,00
  
  Pizza’s met vlees
 Prosciutto Tomaat, kaas, ham € 11,00
 Salame Tomaat, kaas, salami € 11,00
 Carbonara speciale Tomaat, kaas, salami, ham, spek, ui, ei € 15,50
 Inferno Tomaat, kaas, salami, ham, champignons, kappertjes, pepers € 15,00
 Calzone Dubbelgeslagen pizza met tomaat, kaas, ham, salami, paprika 
  en champignons € 16,00
 Grandiozo Tomaat, kaas, ham, ui, knoflook, champignons, pepers en kipfilet  € 15,00 
 Hawaï Tomaat, kaas, ham, ananas € 15,00
  Chicago Tomaat, kaas, salami, champignons, mozzarella € 15,00
 Roma Tomaat, kaas, ham, champignons, artisjok, olijven € 15,00
 Parma Tomaat, kaas, Parmaham, Parmezaanse kaas, rucola € 15,00
 Americana Tomaat, kaas, salami, rul gehakt, ui € 15,00
 Carpaccio Tomaat, kaas, carpaccio, pesto of truffelmayonaise, 
  Parmezaanse kaas, rucola, pijnboompitjes  € 15,00
 Peperoni Classico Tomaat, kaas, buffel mozarella, pittige salami € 15,00
 BBQ Tomaat, kaas, ham, stukjes kipfilet en smokey bbq-saus € 15,00
 Stagioni Tomaat, kaas, ham, salami, paprika, champignons, ui, olijven € 15,00
  
  Vegetarische- en Kaaspizza’s
Margherita Classico Verse tomaat, buffelmozzarella, verse basilicum € 11,50
 Margherita  Tomaat, kaas € 11,00
 Funghi Tomaat, kaas, champignons € 11,00
 Vegetariana Tomaat, kaas, mozzarella, artisjok en diverse groente € 15,00
 Formaggi Tomaat, kaas, brie, gorgonzola en mozzarella € 15,00
 Nocci Tomaat, kaas, geitenkaas, verse tomaat, walnoten,  
  pijnboompitjes, honing, rucola € 15,00
 Fiorentina Tomaat, kaas, spinazie, olijven, pepers € 15,00
 Buona Cucina Tomaat, kaas, geitenkaas, rucola, pijnboompitjes € 15,00

Voor meer verrassende wijnen zie onze wijnkaart op de achterzijde.


