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Pasta’s
Bolognese        7,50
Tomatensaus | rundergehakt | rucola | Parmezaanse kaas

Al pesto VV        8,00
Pijnboompitten | groene pesto | rucola | Parmezaanse kaas

Carbonara        8,00 
Spek | Spaanse peper | ei | peterselie | rucola | Parmezaanse kaas

Pollo         8,50
Kipfi let | bospaddenstoelen | rucola | Parmezaanse kaas

Linguine         9,00
Gamba’s | Spaanse peper | peterselie | rucola

Pizza’s
Margherita VV        8,50
Tomatensaus | buffelmozzarella | basilicum

Verdure VV        12,00 
Tomatensaus | buffelmozzarella | champignons | rode ui | paprika | olijven

Pollo e spinaci        14,50
Tomatensaus | buffelmozzarella | gegrilde kipfi let | spinazie | pijnboompitten 

Carbonara        14,00
Tomatensaus | buffelmozzarella | parmaham | spek | spinata romana | ei

Pera          15,50
Tomatensaus | buffelmozzarella | peer | gorgonzola | balsamico | rucola | parmaham

Voor bij de koffie
Lemon cheesecake 4,50
Chocolade taart 4,50
Tiramisu  4,50

U kunt uit de volgende pasta soorten kiezen:

       
    Pappardelle  |  Penne  |  Linquine



Heeft u een bepaalde allergie?  Meld het aan onze gastheren/vrouwen

Carpaccio        10,50
Dun gesneden ossenhaas | Parmezaanse kaas | pijnboompitten | truffelmayonaise

Gegrilde kip        8,50
Kip van de houtskoolgril| | BBQ-saus |

Hummus & verdure VV       8,50
Hummus van zoete aardappel | gegrilde groente 

Gerookte ribeye       10,50
Gerookte ribeye | mozzarella | aceto 

Vegan burger VV       14,50
Bietenburger | relish | lollo bianco 

Beef burger        14,50
100% rundvlees burger | relish | lollo bianco 

Broodjes

Salades (geserveerd met huisgemaakt brood)

Italiaanse salade VV       11,50
Gegrilde groente | olijven | zongedroogde tomaten | basilicumdressing 

Salade gerookte ribeye      12,50
Dun gesneden runderribeye | mozzarella | gemarineerde aardbei

Starters
Huisgemaakt brood       4,00
Geserveerd met kruidenboter en aioli

Antipasti Italiano       9,50
Diversiteit in Italiaanse vleeswaren en kazen

Bruschetta capra & pomodoriVV     6,50
Vijg | geitenkaas | walnoot & tomaat | mozzarella | basilicum

Zuppa della pomodori VV      6,00  
Verse Italiaanse tomatensoep 

Zuppa della casa       6,00
Iedere dag een andere creatie van de chefs

Welkom
Tijd om te genieten! 

Een uitgebreid diner of lunch, 
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. 

Eet smakelijk


