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Pasta
Bolognese       10.00
Tomatensaus | rundergehakt | rucola | Parmezaanse kaas

Carbonara       11.50 
Spek | Spaanse peper | ei | peterselie | rucola | Parmezaanse kaas

Funghi e Tartufo VV      12.00 
Truffel | champignon | ei | rucola

Lasagne  vegetariana VV      12.00
Gegrilde aubergine en courgette | mozzarella
saus van gegrilde paprika | 

Pesto di fave       12.00 
Parmaham | tuinbonen | pecorino | rucola 

Lasagne        12.50
Lasagnebladen | bolognese | rucola | Parmezaanse kaas

Al pesto  pollo       12.50 
Gegrilde kip | gepofte cherrytomaat | pijnboompitten | 
groene pesto | rucola | Parmezaanse kaas

Alla Fiorentina       12.50 
Spinazie | zalm | gorgonzola | rucola 

Linquine        13.00
Gamba’s | Spaanse peper | peterselie | rucola | witte wijn

Con le cozze       13.00
Mosselen | cherrytomaat | knoflook | Spaanse peper |  
peterselie | witte wijn

Risotto         14.50 
Kipfilet | rucola | Parmezaanse kaas

Risotto vegetariana VV      14.50
Dagverse groente | pesto | Parmezaanse kaas | rucola

Ravioli        14.50 
Tomaten-roomsaus | ravioli gevuld met ricotta en 
spinazie | ossenhaas | rucola | Parmezaanse kaas

U kunt uit de volgende pasta soorten kiezen:

       
    Pappardelle  |  Penne  |  Linquine

Wijnadvies?
Vraag onze gastheren of 

gastvrouwen gerust om advies bij het 
kiezen van een bijpassende wijn.

VV is een vegetarisch gerecht.
Heeft u een bepaalde allergie? Meld het gerust aan onze gastheren of gastvrouwen.

Pizza
Margherita VV       8.50 
Tomatensaus | buffelmozzarella | basilicum

Salame        9.50
Tomatensaus | buffelmozzarella | spianata romana

Funghi e Parma       10.00 
Tomatensaus | buffelmozzarella | Parmaham | champignons

Vegetariana VV       12.00
Tomatensaus | buffelmozzarella | rode ui | paprika |
olijven | champignon

Pepperoncini       12.50  
Tomatensaus | buffelmozzarella | champignons | chorizo |
rode ui | paprika | jalapeño pepers 

Tonno        12.50 
Tomatensaus | buffelmozzarella | tonijn |
rode ui | kappertjes

Dolce pollo       13.50 
Tomatenrelish | buffelmozzarella | gegrilde kipfilet |
ui | Parmezaanse kaas
 
Calzone        14.00
Dubbelgeslagen pizza met tomatensaus | buffelmozzarella |
Parmaham | champignons | rode ui | gegrilde kipfilet

Carbonara       14.00
Tomatensaus | buffelmozzarella | Parmaham | spek | 
spinata romana | ei

Quattro Stagioni       14.50 
Tomatensaus | buffelmozzarella | Parmaham | 
spianata romana | champignons | rode ui | paprika | olijven

Quattro formaggi VV      14.50
Tomatensaus |  Diversiteit in Italiaanse kazen |  
walnoten | buffelmozzarella

Salmone       15.00
Tomatensaus | buffelmozzarella | zalm | Parmezaanse kaas |
spinazie

Pera         15.00
Tomatensaus | buffelmozzarella | peer | gorgonzola |
balsamico | rucola | Parmaham

Carpaccio       16.00
Tomatensaus | buffelmozzarella | rundercarpaccio | Parmezaanse kaas |
rucola | pijnboompitten | truffelmayonaise | zongedroogde tomaten



Welkom
Tijd om te genieten! Een uitgebreid diner, 
een hapje op het terras of heerlijk thuis 
genieten. Het kan allemaal.

Casa Egitto, een plek waar culinaire 
hoogstandjes samen komen met 
gastvrijheid en gezelligheid. 
Klinkende glazen en lachende gezichten, 
daar houden wij van! 
Proef de sfeer, dan zal elke avond bij 
Casa Egitto voelen als thuiskomen. 

Eetsmakelijk

Voorgerechten
Vers ambachtelijk brood VV     5.00
Geserveerd met kruidenboter en aioli

Zuppa della Pomodori VV     6.00 
Verse Italiaanse tomatensoep 

Zuppa della Casa      6.50 
Iedere dag een andere creatie van de chefs 

Antipasti Italiano      9.50
Diversiteit in Italiaanse vleeswaren en kazen 

Steak Tartaar       11.00
Bieslook | sjalot | augurk | balsamico | ei

Vitello Maccarello      11.00
Huisgebraden kalfsvlees | kappertjes | croutons | 
gerookte makreelmayonaise | rucola | rode ui

Carpaccio Tartufo      11.50 
Rundercarpaccio | Parmezaanse kaas |
rucola | zongedroogde tomaat | truffelmayonaise | pijnboompitten

Gegrilde Coquilles       11.50
Schuim van doperwt | krokant van Parmaham | olie van Spaanse peper 

Hoofdgerechten
Beef burger       19.50 
100% rundvlees burger | relish | BBQ bourbon bun  

Vegan burger  VV      19.50
Dubbele avocado burger| relish | BBQ bourbon bun | uienringen

Gegrilde eendenborst      25.50
Lak van crème di cassis | gebakken eendenlever 

Carré di Agnello      27.50
Lamsrack rosé van de grill

Kipsaté 200/300gram     16.00/19.50
  
Spareribs  650gram     20.50
 
Bavette  200/300gram     23.00/27.00

Tournedos 200/300gram     24.00/30.00

Rib-eye  200/300gram     22.00/26.00

Entrecote 200/300gram     22.00/26.00

Mixed grill vlees      28.50
Ossenhaas | kipfilet | kalfsvlees | spareribs

Mixed grill vis       24.50
Tijger gamba’s | zalm | zeebaars

Gegrilde hele dorade      23.50

Gegrilde zalm       21.50

Catch of the day      Dagprijs

Hoofdgerechten worden geserveerd met gefrituurde aardappels en groentes.

Extra
Dagverse groenten      3.50

Friet        2.50
 
Side Salad       5.00

Diverse sauzen       2.00
Pepersaus | kruidenboter | bospaddenstoelensaus | hot & spicy saus

Brander mayonaise      1.00

Desserts
Chocolade mousse      8.00
Crumble van bastogne en kokos | vanille ijs | rood fruit coulis

Dame blanche       8.50
Vanille ijs | chocoladesaus | hazelnoten

Crème brûlée         8.00
Met citroen ijs

Diverse sorbetijs      9.00
Met vers fruit

Lemon cheesecake       8.00
Met rood fruit ijs

Tiramisu        9.50
Met stracciatella ijs

Gegrilde ananas       10.00
Schuim van mint | vanille crème | honeycomb | vanille ijs

Kaasplateau         9.50
Diversiteit in Italiaanse kazen | vijgenjam | kletsenbrood

Menu
Ontdekkingstocht van de chef (3 gangen)   45.00
De chefs nemen u mee op ontdekkingstocht vol verrassingen.

Inclusief wijnarrangement     60.00

Kindermenu
Pizza Margherita VV      8.00
Pizza Salame       8.00

Lasagne        8.00
Penne bolognese       8.00

Beef burger       10.50
Friet | 100% rundvlees | brander mayonaise

Tournedos       14.50
Friet | brander mayonaise


