VINI DELLA CASA
HUISWIJNEN

Condividere
Om te delen - To share

FOLLADOR PROSECCO FRIZZANTE

Pane - 6,45
Broodplankje van vers gebakken Italiaans brood met
kruidenboter, zeezout en een proeverij van olijfolie
Vegetarisch

Olive verdi - 4,95

Veganistisch

Helder groene vroeg geoogste olijven uit Sicilië
ingelegd in basilicum, munt en limoen

Ook in onze winkel

Mixta aperitivo - 11,95
Plankje met salami, kaas en gemengde noten met Toscaanse kruiden

‘Bitterballen’ - 10,95
Onze heerlijke bitterballen, met krokante
korst en vulling van fijne ragout (10 stuks)

Pasticceria

Mousserend
Piccolo 0,20cl - 9,95
Fles 0,75cl - 29,95

Witte wijn
FIANO MARAVIGNA , LUCA BOTTER, PUGLIA
Mineraal en fris. Denk aan type Sauvignon Blanc
Glas - 4,00
Fles - 21,95

VERDICCHIO DI CASTELLI DI JESI,
PODERE LAILA, MARCHE
Volop fruitig en ziltige toets vanwege de ligging
aan de Adriatische zee
Glas - 5,00
Fles - 28,95

Rosé

Gebak - Pastry

PINOT GRIGIO ROSE BLUSH, CANTINA
CIELO & TERRA,VENETO

Torta di mele - 4,95
Appeltaart met een vleugje Italië

Fris rood fruit, licht romig, heerlijk soepel
Glas - 4,00
Fles - 21,95

Torta di Carote - 6,45
Worteltaart

Rode wijn

panine

Cannoli - 1,75

Red wine

broodgerechten

Opgerold koekje gevuld met

SYRAH IL SOLE, MONDO
DEL VINO, SICILIA IGT

ricotta uit Palermo

Piadine Salmone 10,

95

Aanbieding - 7,45

Italiaans platbrood met koud gerookte zalm van

Koffie of Espresso en Appeltaart

Smoking uit Enkhuizen, rode ui, gerookte biet, relish,

met een vleugje Italië

Kruidig met hinten van laurier.
Ronde sappige afdronk
Glas - 4,00
Fles - 21,95

mesclunsla en brander mayonaise

BRINDISI RISERVA, LUCA BOTTER, PUGLIA

Piadine prosciutto
di Parma 10,95

Houtgerijpt, zondoorstoofd fruit
en lichte vanille toets
Glas - 5,00
Fles - 28,95

Italiaans platbrood met parmaham, mozzarella, tomaat,
rucola, granaatappelpitjes en vijgen-dressing

Flaguette Carpaccio 8,95
Flaguette gemaakt van tarwe, olijfolie uit de eerste
persing, gevuld met zongedroogde tomaten, zwarte
olijven, belegd met ossenhaas carpaccio, parmezaanse

Kaartwijnen Wit
CIRO BIANCO, TENUTA
IUZZOLINI, CALABRIA 33,95
Houtgerijpt en tropisch fruit als een Chardonnay

kaas, pitten en verse walnoten pesto

Flaquette Salutare
Contadino 6,95

Insalata
Maaltijdsalades

Meergranen Flaguette, rijkelijk gedecoreerd met

Insalata Verdure - 6,

95

Salade met gegrilde courgette, aubergine,
paprika, rucola, ricotta, zonnebloempitten en
basilicumdressing

Gamberoni
caldi Fritti - 15,95
Gamba’s gemarineerd in de olijfolie, knoflook
en rode pepers, gebakken met cherrytomaatjes,
een beetje pittig dus

sesam- en lijnzaad en zonnebloempitten en belegd met
contadino kaas, sla, tomaat, komkommer, ei, rode ui en

SAUVIGNON BLANC MOCK,
CANTINA BOLZANO, ALTO ADIGE 54,45
Stuivend en frisse Sauvignon Blanc van zeer
hooggelegen Alpen wijngaarden

Crocchetta di manzo
1 kroket - 4,25
2 kroketten - 8,45

Kaartwijnen Rood

Kroket op Oerbruin brood

Panini
Italiaanse tosti - 5,25
Panini Mozzarella, tomaat en basilicum
-

Do you have allergies? Please tell us!

Biologische, rijk, vulkanisch, zwoel en geconcentreerd fruit

kruidendressing

Panini ham en kaas
-

Heeft u een allergie?
Meld het ons.

GRECHETTO PROPIZIO, AZ DONATO
GIANGIROLAMI, LAZIO, BIO 37,45

AGLIANCO PORCONERO, AZ SAN
SALVATORE, PAESTUM CAMPANIA 33,95
Stevige wijn met diepte. Intens van smaak met
soepele afgeronde tannines

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO BUCARO,
CARLO VOLPI, ABRUZZO, BIO 34,95
Sappig en zacht. Minimaal 6 maanden houtrijping
geven deze wijn een lichte hint van vanille

Panini Pittige salami, tomaat en Italiaanse kaas

VALPOLICELLA RIPASSO LA CASETTA,
DOMINI VENETI,VENETO 62,95

Burger Italiano - 13,25

Beroemde Ripasso. Zacht geconfijt fruit met hinten van chocolade

Black Angus burger met contadino kaas, tomaat,
zoetzuur van courgette, rucola, gerookte pomodoriketchup, frites en brander mayonaise

BAROLO DOCG , AZ GIACOMO FENOCCHIO,
MONFORTE BAROLO 89,95
Gelaagd, specerijen en mooi gestoofde fruit toets
Afdronk met veel lengte.
Spices and beautiful stewed fruit.

PIZZA - 13,95

Vegetarisch
Veganistisch

Pizza Salame
piccante e peperone

Ook in onze winkel

Pikante peperoni salami, mozzarella, gegrilde
rode, groene en gele paprika

Antipasti - 13,

45

Voorgerechten

Pizza Salmon
affumicatto
Gerookte zalm, mozzarella, rucola, rode ui,
kappertjes en citroendressing

Pizza Internazionale

Pane 6,45
Broodplankje van vers gebakken Italiaans brood met
kruidenboter, zeezout en een proeverij van olijfolie

Carpaccio “MED Trattoria”
Dun gesneden Ossenhaas met rucola, pitten,
Parmezaansnippers en truffel mayonaise

Hoofdgerechten
Branzino con risotto
al finocchio - 22.45
Verse Zeebaars gebakken met venkel-risotto en
vinaigrette van kappertjes

Suprema di pollo - 18,45
Super malse polderhoender met gnocchi,
courgette en tomaat

Maandelijks maakt MED Trattoria een reis over de wereld,
vraag de bediening naar de pizza van deze maand!

Pizza Margherita - 11,75
Mozzarella, mini pomodori en basilicum
Mozzarella, mini pomodori and basil

Burrata all'aceto
balsamico, pesto di noci

Tomaten, gegrilde groenten, cimi di rapa broccoli,

Burrata met balsamico parels, tomaten, walnotenpesto

gele biet en perenmosterd

Pizza Vegan - 11,75

en 12 jaar oude kwaliteit balsamico van de prestigieuze
Balsamico-azijnmaker ‘Giuseppe Giusti’

Secondi

Onze pizza’s hebben als basis tomatensaus en
mozzarella kaas. Glutenvrije pizza’s op aanvraag.

Salmone affumicato

Rib eye del BBQ
Rib eye van de Black egg met truffelboter, balsamico
tomaatjes , verse frieten en brander mayonaise
160 gram 19,45
250 gram 27,45

Extra
Patatine fritte con
formaggio parmigiano 5,25
Verse frites (500 gram) van de Agri aardappel met Italiaanse
kruiden, Parmezaanse kaas en brander mayonaise

Insalata mista 5,45
Gemengde salade

Zalm op ambachtelijke wijze koud gerookt door ‘Smoking’
uit Enkhuizen met venkel crème, geroosterde craupine biet,
little gem, chiogga biet en citroendressing

Pasta - 14,45
Tagliatelle
a la bolognese
Tagliatelle met klassieke bolognese saus

Linguine
Con Gamberi

Zuppa - 6,

50

Soep Soup

Crema di pomodori

Linguine met gebakken gamba’s, tomaat,
ui, rode peper en knoflook

Lasagne al salmone
con spinaci e ricotta
Lasagne van zalm opgebouwd met spinazie en ricotta

Soep van pomodori tomaten, caponata (zoetzure
aubergine salade) en geserveerd met grissini

Tagliatelle pesto
Tagliatelle met huisgemaakte
walnotenpesto en mini pomodori
Veel van onze pasta’s worden afgemaakt met kaas.
Gluten vrije pasta’s op aanvraag. Veel van onze
soorten pasta’s kunnen veganistisch worden bereid.
Vraag de bediening naar de mogelijkheden!

Dolci - 8,45
Nagerecht Desserts
Tiramisu del Stagione
Maandelijks wisselende Tiramisu
afgestemd op het seizoen

Gelato italiano
Drie smaken Italiaans ijs met een crème van vers fruit

Torta formagio con
sorbetto al limoncello
Cheesecake met bosvruchten, citroen-tijm, goudsbloem,
limoncello-sorbetijs en zwarte bessen coulis

Gelato Pan di stelle per
bambini 5,95
Kinderijsje met ‘pan di stelle’ chocolade koekjes

Heeft u een allergie?
Meld het ons.
Do you have allergies? Please tell us!

