Het is een levensstijl...
Toen wij in 2014 voor het eerst het terras opkwamen wisten wij het direct:
geïnspireerd door het prachtige uitzicht, het water, het vakantiegevoel,
“De Italiaanse keuken” en dan wel een Trattoria. Januari 2015 werd de
overname dan ook bekrachtigt.
Een trattoria is een plek waar je naar toe gaat voor een drankje en eerlijke, verse Italiaanse
gerechten. De Italiaanse keuken draait om de beleving van intense, pure smaken. Het is
veel meer dan eten, het is een levensstijl.. Naast een eerlijk concept kijken wij ook naar de
partijen met wie wij zaken doen en naar de bedrijven waar wij onze ingrediënten bestellen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort bij de huidige manier van ondernemen.
Dat heeft als voordeel dat de producten, die wij aanbieden ambachtelijk gemaakt zijn, zonder onnodige toevoegingen. Onze vis bestellen wij bij een leverancier, die in het bezit is van
het MSC certificaat, dat staat voor duurzame visserij. Ons vlees betrekken wij bij slagers, die
voldoen aan de allerhoogste kwaliteitsnormen en vormen van duurzaamheid. Onze groente betrekken we al jaren bij onze groenteboer, die een netwerk heeft van lokale tuinders.
U kunt de gehele dag gebruik maken van onze menukaart, alleen tussen 12:00 uur en
16:00 uur serveren wij enkele broodgerechten. Het wordt duidelijk aangegeven in de kaart
om welke gerechten dit gaat. Onze kaart biedt vele mogelijkheden, heerlijk verse afgebakken broodjes, het TO SHARE concept, lekker alles delen met je gezelschap en de uitgebreide
à la carte kaart, met prachtige seizoensgerechten buiten de kaart om. Maar ook in de
dranken; diverse bieren, gezonde smoothies, cocktails en natuurlijke de prachtige Italiaanse
wijnen. Wij lichten graag de kaart toe indien u vragen heeft. Mocht u een allergie hebben;
laat het ons weten.

Vraag de bediening naar de kinderkaart!

Pasticceria ~ Gebak ~ Pastry
Torta al cioccolato di polenta e arancia

€ 4,25

Cannoli ripieni di ricotta e agrumi

Chocolade taart van polenta en sinaasappel

Cannoli gevuld met ricotta en citrus fruit

Chocolate cake of polenta and orange

Cannoli filled with ricotta and citrus fruit

€ 3,75

Panini ~ Broodjes ~ Sandwiches
(Te bestellen tot 16:00 uur, can be ordered till 16:00, da ordinarsi entro le 16:00)

Panino integrale con formaggio

€ 4,25

Ciabatta Venezia- con insalata di tonno

€ 6,00

Oerbruine boterham met Italiaanse kaas 		

Ciabatta belegd met tonijnsalade, gekookt ei, rode ui en kappertjes

Typical Dutch sandwich with Italian Cheese

Ciabatta with tuna salad, boiled egg, red onion, and capers

						
Pane Provolone

€ 6,00

Frittata dello chef

Meergranenbol met beenham, provolone-kaas, tomaat, kom-

Omelet van de chef

kommer, ei, rode ui, Italiaanse sla en knoflook-paprikadressing

Chef’s omelette

€ 7,75

Multigrain bread with ham, provolone cheese, tomato, cucumber,
Crocchetta di manzo

egg, red onion, and Italian dressing

€4,00 (1 kroket) €8,00 (2 kroketten)

Kroket op Oerbruin brood		
Focaccia con carpaccio, parmigiana e pesto

€8,50

Beefcroquet with brown bread

Focaccia met ossenhaascarpaccio, Parmezaanse kaas en verse pesto
Toast all’italiana con salami

Sandwich with beef carpaccio, with parmesan and pesto

€ 4,75

Italiaanse tosti met salami en Italiaanse kaas
Burger Italiano

€ 12,50

Italian Toast with salami and Italian cheese

Italiaanse hamburger van de Blaarkop koe, geglaceerde chipollini-uitjes,
gegrilde paprika, pancetta, salsa rosso, rucola en huisgemaakte frieten

Toast all’italiana con Caprese

Italian burger Blaarkop cow, glaced onions, grilled red sweet pepper,

Italiaanse tosti met Mozzarella, tomaat en basilicum

pancetta, salsa rosso, rocket salad, and homemade fries

Italian Toast with mozzarella, tomato and basil

€ 4,75

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Da condividere ~ Gerechten om te delen ~ To share
Porzione di polpette olandesi

€8,25

Antipasto€39,50

Portie bitterballen (8)

Antipasto vanaf 4 personen: Italiaanse worst, Italiaanse ham en

Portion Dutch Bitterballs

Italiaanse kaas, bruschetta tomaat en basilicum, bruschetta met
tonijnsalade, gegrilde groente en gemarineerde groente.

Tavola Italian(16)

€19,50

Warm geserveerd: In de olie gebakken gamba’s met knoflook

Italiaanse Snackplank; kaas rucola kroketje, parmaham kroketje,

en rode peper, kaaskroketjes met rucola, arancini, “de” Italiaan-

risotto bitterbal, kalfsvleesbitterbal, tonijnmayonaise, rucola-

se bitterbal, brood, olijfolie

mayonaise, gerookte paprikasaus

A mixture of Italian bites, (4 persons): Italian sausage, Italian

IItalian snack platter; cheese rucola croquette, parma ham

ham, Italian cheese, bruschetta tomato and basil, bruschetta

croquette, risotto bitterball, veal bitterball, tuna mayonnaise,

with tuna salad, grilled vegetables and marinated vegetables

rucola mayonnaise, smoked paprika sauce

Hot served: Prawns fried with garlic and red peppers, cheese
croquettes with rucola, “The” Italian cocktail snack, bread, olive oil

Patatine fritte con formaggio parmigiano

€ 5,00

Verse frites (500 gram) van de Agri aardappel, Italiaanse

Pollo a la pizzaiola

kruiden, parmezaanse kaas, mayonaise

Kip met tomatensaus en gegratineerde mozzarella (500 gr.)

€ 19,00

Fresh fries (500 gram) from Agri potatoe, Italian herbs,

Chicken with tomatosauce and gratinated mozzarella (500 gr.)

Parmesan cheese, mayonaise
Degustazione di deliziosi dessert dello Chef (4pers.) € 28,50
Pizza salame piccante e peperone

€ 12,00

Pikante pizza salami en paprika, voorgesneden in kleine puntjes
Spicy Pizza salami and bell pepper

Proeverij van heerlijke desserts (4 personen)
Selection of delicious desserts of the Chef (4 persons)

Condivide

antipasti
Vraag de bediening naar de kinderkaart!

Antipasti ~ Voorgerechten ~ Appetizers

12,

25

Antipasti del mese

Carpaccio “Med Trattoria”

Voorgerecht van de maand

Dun gesneden ossenhaas, rucola, pijnboompitjes,

Appetizer of the month

balsamico-dressing en Parmezaansnippers

Thin sliced beef carpaccio, rucola, pine nuts, balsamic

Antipasto, un mix di affettati italiani, pesce e

dressing and Parmesan cheese

verdure (minimo 2 persone)

Diverse Napolitaanse vlees-, vis- en vegetarische

Gamberoni caldi fritti

gerechten (vanaf 2 personen)

Salade van gebakken gamba’s in olie en knoflook met rode

A mix of Italian meats, fish and vegetables

peper en cherrytomaatjes, een beetje pittig dus ...

(minimum of 2 persons)

Stir fried shrimps in garlic oil, a little red hot chili pepper and
tomatoes, so just a little bit spicy…

Salmone selvatico, salmone gravato, salmone marinato in
barbabietola e maionese al limone

Salade Caprese

Wilde zalm, gravad lax, zalm gemarineerd in rode biet en

Kleurige Italiaanse tomaten met mozzarella di bufala,

citroenmayonaise

basilicum en balsamico-dressing

Wild salmon, gravad lax, salmon marinated in beetroot

A refreshing salad of tomatoes, mozzarella, basil and

and lemon mayonnaise

aceto balsamic dressing

Zuppa ~ Soep ~ Soup

zuppa
Zuppa del mese

Crema di pomodori

Soep van de maand

Pittige Italiaanse pomodorisoep

Soup of the month

met pesto-mascarponecrème

6,25

A spicy Italian pomodori soup with pesto-mascarpone cream

Zuppa di pesce
Vissoep

Fish soup

Pizza

Heeft u een allergie? Meld het ons!

12,

00

Pizza del mese

Salmone, cipolla rossa e capperi

Pizza van de maand

Zalm, rode ui en kappertjes

Pizza of the month

Salmon with red onion and capers

Salame piccante e peperone

Pizza Tartufo con tre tipi di formaggio

Pikante salami en paprika

Drie soorten kaas met truffelolie

Spicy salami and bell pepper

Three kinds of cheese with truffle oil

Pizza Salsiccia e cimi di rapa

Margherita

Italiaanse Salsiccia worst en italiaanse raapsteel

Tomatensaus, buffelmozzarella en basilicum

Salsiccia sausage and turnip tops

Tomatosauce, mozzarella and basil

Primi ~ Pasta

Rigatone alla Bolognese
Pasta Bolognese

€10,00

13,

50

Spaghetti con aglio, olio, verdure, e peperoncino
Pasta del mese

Spaghetti met jonge olijfolie, groente, knoflook en chilipeper

Pasta van de maand

Spaghetti with young olive oil, vegetables, garlic and chilli

Pasta of the month
Linguine nera con gamberi, olio di olive e pomodorini
Tagliatelle al pesto Genovese

Zwarte linguine met gamba’s, in jonge olijfolie en cherrytomaatjes

Tagliatelle met pesto Genovese

(supplement €2,-)

Tagliatelle with pesto Genovese

Black linguine with shrimps, olive oil and cherry tomatoes

Spaghetti alle vongole

Ravioli mezzaluna crescione e ricotta

Spaghetti met schelpdieren		

Ravioli gevuld met ricotta en waterkres, geserveerd met

Spaghetti with clams

amandelschaafsel, knoflook, salie en taleggio kaas
Ravioli filled with ricotta cheese, served with almonds, garlic, sage
and taleggio cheese

Vraag de bediening naar de kinderkaart!

Secondi ~ Hoofdgerechten ~ Maincourses

19,
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Piatto di carne del mese

Saltinbocca, salsa marsala

Vleesgerecht van de maand

In parmaham gerold kalfsvlees met salie en Marsalasaus

Meat dish of the month

Veal, wrapped in parma ham, sage and Marsala sauce

Tagliata di manzo su letto di rucola e peperoni con

Pollo a la pizzaiola

balsamico e parmigiano

Kip met tomatensaus en gegratineerde mozzarella

Geroosterde Rib-eye met rucola, paprika met balsamico azijn en

Chicken with tomatosauce and gratinated mozzarella

Parmezaan
Rib-eye with rocket salad , pepper and balsamico vinaigre and

Burger Italiano

€ 12,50

Parmesan Cheese

Italiaanse hamburger van de Blaarkop koe, geglaceerde
chipollini-uitjes, gegrilde paprika, pancetta, salsa rosso,

Scaloppina alla Gorgonzola

rucola en huisgemaakte frieten

Varkenshaas met gorgonzola, knoflook, witte wijn-roomsaus

Italian burger Blaarkop cow, glaced onions, grilled red sweet

Pork tenderloin with gorgonzola, garlic, white wine-cream sauce

pepper, pancetta, salsa rosso, rocket salad, and homemade fries

Catch of the day
Mercato Del Pesce

Secondi
Onze chef heeft dagelijks contact met onze vis
leverancier, over onze aanvoer van verse vis.
De bediening vertelt u er graag meer over!

€ Dagprijs

Catch of the day, a wide range of fish, shellfish and

crustaceans, ask your waiter for more information!

€ Daily Price

Vraag de bediening naar de kinderkaart!

Dolci ~ Nagerecht ~ Desserts

7,

75

Tiramisu di Stagione

Zuppa Inglese

Tiramisu van het seizoen

Italiaanse trifle van cake, custard, Italiaanse kruiden likeur,

Tiramisu of the season

en rood fruit
Italian trifle of cake, custard, Italian herbal liqueur, and red fruit

Panna cotta con frutto rosso
Rood fruit met pannacotta

Tre gusti di gelato fatto in casa

Red fruit with pannacotta

Drie smaken huisgemaakt ijs
Three flavours of home made ice cream

Pallina di cioccolato farcita con gelato alla vaniglia, condita
con salsa di cioccolata calda

Gelato per bambini – vanaf €1,00

Chocolade bol gevuld met vanille-ijs , overgoten met warme

Kinderijsje

chocolade saus

Kids ice cream

Chocolate ball filled with vanilla ice cream , topped with warm
chocolate sauce

Dolci

Vraag de bediening naar de kinderkaart!

Ask the staff for the children's menu! Chiedi al personale il menu bambini!

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Do you have allergies? Please tell us! Soffri di qualche allergia? Per favour comunicacelo!

Vanaf

Vini della casa

Huiswijnen ~ House wines
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per glas

Mousserend / sparkling / frizzante
Prosecco Frizzante Mia, Cantina Val d’Oca, Veneto
Lichte mousse en elegante bubbel. Frisheid en hinten van appel

fles/bottle € 24,50
glas/glass € 4,00

Creamy mousse, crisp dry white fruits like apple
Wit / White / Bianco
Fiano Maravigna , Luca Botter, Puglia
Stuivend, mineraal en fris. Denk aan type Sauvignon Blanc

fles/bottle € 21,00
glas/glass € 3,75

Elegant taste, fresh acidity, Think of type Sauvignon Blane
Verdicchio di Castelli di Jesi, Podere Laila, Marche
Volop fruitig en ziltige toets vanwege de ligging aan de Adriatische zee 			

fles/bottle € 26,50
glas/glass € 4,75

Fruity and salty touch because of the location on the Adriatic Sea
Rosé
Pinot Grigio Rose Blush, Cantina Cielo & Terra, Veneto
Fris rood fruit, licht romig, heerlijk soepel

fles/bottle € 21,00
glas/glass € 3,75

Fresh red fruit, slightly creamy, delicious smooth
		
Rood / Red / Rosso
Syrah Il Sole, Mondo del Vino, Sicilia IGT
Kruidig met hinten van laurier. Ronde sappige afdronk

fles/bottle € 21,00
glas/glass € 3,75

Spicy with hints of laurel, round juicy finish
Brindisi Riserva, Luca Botter, Puglia
Houtgerijpt, zondoorstoofd fruit en lichte vanille toets
Aged in wood, fruit and light vanilla touch

fles/bottle € 26,50
glas/glass € 4,75

Vini rossi alla carta

Kaartwijnen Rood ~ Red wines à la carte
Aglianco Porconero				

fles/bottle €33,00

Az San Salvatore, Paestum Campania
Stevige wijn met diepte. Intens van smaak met soepele afgeronde tannines
Robust wine. Intense flavor with smooth rounded tannins
Montepulciano d’Abruzzo Bucaro				

Vini bianchi alla carta

Carlo Volpi, Abruzzo, Bio
Sappig en zacht. Minimaal 6 maanden houtrijping geven

Kaartwijnen Wit ~ White wines à la carte
Prosecco Spumante Pianer Extra Dry, Az Agr le Colture, Valdobbiadene, Veneto

deze wijn een lichte hint van vanille.
Juicy and soft, with a slight hint of vanilla.

fles/bottle €41,00

Valpolicella Ripasso La Casetta 				

Stevige bubbel vol aromatisch fruit. Rijk en feestelijk

Domini Veneti, Veneto

Firm bubble filled aromatic fruits, rich and festively

Beroemde Ripasso. Zacht geconfijt fruit met hinten van chocolade

		

Famous Ripasso. Soft candied fruit with hints of chocolate

Ciro Bianco, Tenuta Iuzzolini, Calabria					

Barolo DOCG 				

Aged in wood and tropical fruit like a Chardonnay

Az Giacomo Fenocchio, Monforte Barolo
Gelaagd, specerijen en mooi gestoofde fruit toets. Afdronk met veel lengte.
fles/bottle €36,00

Biologise, rijk, vulkanisch, zwoel en geconcentreerd fruit
Biologise, rich, volcanic, sultry and concentrated fruit
Sauvignon Blanc Mock, Cantina Bolzano, Alto Adige				
Stuivend en frisse Sauvignon Blanc van zeer hooggelegen Alpen wijngaarden
Fresh Sauvignon Blanc from very high alpine vineyards

fles/bottle €60,00

fles/bottle €32,50

Houtgerijpt en tropisch fruit als een Chardonnay

Grechetto Propizio, Az Donato Giangirolami, Lazio, Bio				

fles/bottle €39,50

fles/bottle €52,50

Spices and beautiful stewed fruit.

fles/bottle €89,00

Pasticceria ~ Gebak ~ Pastry
Torta al cioccolato di polenta e arancia

Bevande calde ~ Warme Dranken ~ Hot drinks
€ 4,25

Koffie|Coffee

€ 2,50

Chocolade taart van polenta en sinaasappel

Espresso

€ 2,50

Chocolate cake of polenta and orange

Dubbele Espresso|Double Espresso

€ 5,00

Cappuccino

€ 3,00

Latte Macchiato

€ 3,00

Cannoli gevuld met ricotta en citrus fruit

Koffie Verkeerd|Café au lait

€ 3,00

Cannoli filled with ricotta and citrus fruit

Diversen soorten thee|Various kinds of tea

€ 2,50

Warme Chocolademelk|Hot Chocolate

€ 2,50

Cannoli ripieni di ricotta e agrumi

€ 3,75

Warme Chocolademelk met verse slagroom|

Bevande ~ Dranken ~ Drinks
Panna Mineraalwater|Panna Mineral Water

Hot Chocolate with fresh whipped cream

€ 3,00

Special Coffee|Caffè speciale

€ 7,00

Alcoholische dranken ~ Alcoholic beverages
€ 2,60

Bier van onze bierkaart

v.a. € 3,00

Beers from our Beer menu

Pellegrino Mineraalwater Bruisend|
Pellegrino Sparkling Mineral Water

€ 2,60

Cola / Cola Light

€ 2,60

Glas wijn / Glass wine

Bitter lemon / Cassis / 7-up / Sinas

€ 2,60

Binnen- en buitenlands gedistilleerd

Ice Tea Classic/ Ice Tea Green / Rivella

€ 2,60

Strong alcoholic beverages

Fristi / Chocomel

€ 2,60

Biologische Jus d’orange|Organic orange juice

€ 3,60

Biologische Appelsap|Organic-apple juice

€ 2,60

Tomatensap|Tomato juice

€ 2,60

Panna/Pellegrino 0,75L

€ 5,20

v.a. € 3,75
v.a. € 3,50

Italiaanse
catering
De Italiaanse keuken is een geliefde keuken door zijn
veelzijdige gerechten en eerlijke smaken. Het is dan
ook niet verrassend dat de Italiaanse gerechten erg
geliefd zijn bij bijeenkomsten & partijen.
MED Trattoria heeft veel ervaring in het cateren van
klein tot heel groot. Of u nu op zoek bent naar een
lekkere Italiaanse lunch of juist naar een volledig
buffet, Italiaanse barbecue of uitgeserveerd diner.
Wij maken een passende offerte voor u!
Wij kunnen uw catering afleveren of geheel verzorgen
met drankjes, personeel en alle aspecten/benodigdheden ten aanzien van uw gelegenheid.
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