Welkom bij Il Rustico

In 2011 hebben we de boerderij overgenomen van de familie Nijland.
Jaren geleden was er in deze boerderij naast een boerenbedrijf het café van de
familie Nijland gevestigd in het voorhuis.
In april 2012 hebben we in de oude riet gedekte pinkenstal naast de boerderij onze
ijssalon geopend.
Na een grondige verbouwing van de deel hebben we op donderdag 16 juli 2015 onze
Pizzeria geopend.
Wij trachten onze gasten een gezellige, smakelijke avond te bieden.
We bereiden op ambachtelijke wijze. Op drukke dagen kunnen de wachttijden
daardoor oplopen. We doen ons uiterste best om iedereen zo snel mogelijk te
bedienen.

Voorgerechten
€ 5,00

Brood kruidenboter
Brood trio

Kruidenboter, aioli, tapenade

€ 6,50

Bruschette

Gegrilde broodjes met tomaat, basilicum, knoflook

€ 6,00

Pizzabrood
kruidenboter

Pizzabrood met rozemarijn, olie, zout

€ 5,50

Olive

Verse groene olijven met knoflook

€ 4,75

Zuppa di pomodoro

Tomatensoep met gehaktballetjes

€ 6,00

Zuppa alla senape

Mosterdsoep met spek (ook zonder spek)

€ 6,00

Arancini

Italiaanse risottoballen

€ 7,50

Insalata mista

Gemengde salade

€ 6,00

Insalata tonno

Gemengde salade met tonijn

€ 7,50

Insalata Salmone

Gemengde salade met verse Noorse zalm

€ 8,75

Insalata Caprese

Tomaten, buffelmozzarella, basilicum

€ 7,50

Prosciutto e melone

Parmaham met meloen

€ 9,25

Carpaccio

Dunne plakjes carpaccio met dressing, pijnboompitten en
Parmezaanse kaas

€ 9,50

Antipasto della casa

Plank met o.a vleeswaren, diverse soorten kaas, brood.
(2 pers.)

€ 14,95

Vlees & vis gerechten
Vlees, kip en visgerechten worden geserveerd met gefrituurde aardappeltjes en salade
€ 17,25

Cotoletta Milanese

Gepaneerde varkensschnitzel

Cotoletta ai funghi

Gepaneerde varkensschnitzel met gebakken champignons € 18,75
in bouillonsaus

Scaloppa ai funghi

Varkenshaas met gebakken champignons in saus van
bouillon, knoflook en bos ui

€ 20,50

Scaloppa gorgonzola

Varkenshaas met gorgonzolasaus

€ 20,50

Salta in Bocca

Varkenshaas met parmaham, mozzarella en saliesaus

€ 21,50

Medaglioni di maiale con
pancetta al pepe verde

Varkenshaasmedaillons omhuld met pancetta
(Italiaans spek) met groene pepersaus

€ 21,50

Bavette van de lavagrill

Heerlijk vlees uit de flank van het rund.

€ 22,50

Spare ribs

Spare ribs met barbecue saus of knoflooksaus

€ 17,75

Calamari fritti

Gefrituurde, gepaneerde inktvisringen

€ 16,95

Kip
Scaloppine di pollo con mozzarella

Kipfilet met mozzarella, pesto, tomatensaus, € 18,00
Parmezaanse kaas

Scaloppine di pollo al pepe verde

Kipfilet met groene pepersaus

€ 18,00

Scaloppine di pollo ai funghi

Kipfilet met gebakken champignons in
bouillonsaus met knoflook, peterselie en

€ 18,00

Kindermenu voor kinderen tot 14 jaar
Pepite di pollo

Patat met kipnuggets, appelmoes en mayonaise

€ 7,50

Bambino

Patat met hamburger, appelmoes en mayonaise

€ 7,50

Spaghetti bolognese

Kleine spaghetti bolognese

€ 6,00

Topolino

Pizza belegd met patat

€ 8,00

Pasta
* Keuze uit spaghetti, tagliatelle, penne
*Bolognese

Tomaten gehaktsaus

€ 10,00

*Carbonara

Met pancetta, ei, Parmezaanse kaas, peterselie, knoflook

€ 11,25

*Salmone

Verse warm gerookte Noorse zalm, room, courgette, ui,
kappertjes (aanbevolen met tagliatelle)

€ 14,95

*Pesto

Pasta met verse basilicumsaus

€ 12,75

Ravioli funghi porcini e
tartufo

Pasta gevuld met bospaddenstoelen en truffels in champignon € 14,50
roomsaus met pancetta (ook zonder vlees)

Tortellini di carne alla
Sorrentina

Pasta gevuld met vlees, tomatensaus, mozzarella,
Parmezaanse kaas

€ 14,00

Tortellini di carne alla
diavola

Pasta gevuld met vlees, met tomaat, paprika, ui, pepers,
knoflook

€ 14,50

Tortellini Bolognese

Pasta gevuld met vlees overgoten met Bolognesesaus

€ 14,50

Lasagne Bolognese

Pasta met bolognesesaus, mozzarella, Parmezaanse kaas,
ham, bechamelsaus uit de oven

€ 12,95

Lasagne gorgonzola

Pasta met bolognesesaus, gorgonzola, mozzarella,
Parmezaanse kaas. ham, bechamelsaus uit de oven

€ 13,95

Gnocchi Sorrentina

Pasta met tomatensaus, mozzarella, Parmezaanse kaas

€ 11,75

Pizza
1.Margherita Tomaat, mozzarella

€ 8,50

2.Salame Tomaat, mozzarella , salami (Spianata Romana)

€ 9.75

3.Prosciutto Tomaat, mozzarella , ham (Achterham)

€ 9.75

4.Prosciutto e funghi Tomaat, mozzarella , champignons, ham

€ 10,50

5.Campagnola Tomaat, mozzarella, champignons, paprika, ui, ham

€ 12,00

6.Montanara Tomaat, mozzarella, champignons, ham, salami

€ 12,00

7.Campanara Tomaat, mozzarella, champignons, ui, ham, asperges

€ 12,00

8.Hawaii Tomaat, mozzarella, ananas, banaan, Pancetta (Italiaans spek), ham

€ 12,00

9.Quattro formaggi Tomaat, mozzarella, ham, Gorgonzola, Bel Paese, Taleggio

€ 12,75

10.Dell’ amore Tomaat, mozzarella, ananas, gorgonzola, ham, champignons, paprika,
rauwe ham

€ 13,00

11.Americana Tomaat, mozzarella, Bolognesesaus, pancetta, ui, paprika, champignons,
Parmezaanse kaas

€ 12,50

12.Al Capone Tomaat, mozzarella, gorgonzola, champignons, rauwe ham, salami, paprika,
asperges, Parmezaanse kaas

€ 13,25

13.Quattro stagioni Tomaat, mozzarella, champignons, salami, ham, ansjovis, olijven,
kappertjes, artisjokken

€ 12,50

14.Alla gorgonzola Tomaat, mozzarella, gorgonzola, asperges, ham, basilicum

€ 12,50

15.Tonno Tomaat, mozzarella, tonijn, gorgonzola, ui, olijven

€ 13,25

16.Peperone Tomaat, mozzarella, champignons, salami, paprika, ui, pikant

€ 12,00

17.Calzone (niet dubbelgeslagen) Tomaat, mozzarella, ham, salami, pancetta
(Italiaans spek), champignons

€ 12,00

18.Santa Lucia Tomaat, mozzarella, chorizo, ham, artisjokken, pikant, ui, champignons,
asperges

€ 13,00

19.Carbonara Tomaat, mozzarella, salami, ham, pancetta (Italiaans spek), ui, ei, rauwe
ham

€ 13,25

20.Capricciosa Tomaat, mozzarella, garnalen, verse warm gerookte Noorse zalm,
paprika, champignons, ham, olijven, salami

€ 14,75

21.Bolognese Tomaat, mozzarella, Bolognesesaus, Parmezaanse kaas, ui, knoflook

€ 11,50

22.Rustico Tomaat, mozzarella, ham, salami, ei, Parmezaanse kaas, verse basilicum

€ 12,00

23.Olandese Tomaat, mozzarella, asperges, ei, pancetta (Italiaans spek) , ham, ui, rauwe
ham

€ 13,00

24.Vegetariana Tomaat, mozzarella, champignons, asperges, paprika, artisjokken, ui,
olijven

€ 12,75

25.Tricolore Tomaat, mozzarella, champignons, asperges, paprika, artisjokken, ui, ham,
salami, pancetta (Italiaans spek)

€ 13,75

26.Romano Tomaat, mozzarella, salami, paprika, asperges, tonijn

€ 12,75

27.Della Nonna Tomaat, mozzarella, ham, tonijn, asperges, paprika, knoflook,
champignons

€ 13,00

28.Pescatore Tomaat, kaas, garnalen, verse warm gerookte Noorse zalm

€ 13,50

29.Paesana Tomaat, mozzarella, champignons, ham, pancetta (Italiaans spek), ui

€ 12,00

30.Capriciosa speciale Tomaat, mozzarella, champignons, ham, salami, verse warm
gerookte Noorse zalm, garnalen, paprika, uien, olijven, ansjovis

€ 15,00

31.Porlezza Tomaat, mozzarella, ham, rucola, verse tomaat, Parmezaanse kaas

€ 11,50

32.Napoletana Tomaat, mozzarella, kappertjes, ansjovis

€ 11,50

33.Rucola Tomaat, mozzarella, rauwe ham, Parmezaanse kaas, rucola

€ 11,50

34.Salmone Tomaat, mozzarella, zalm, uien, knoflook, verse tomaat

€ 13,50

35.Svedese Tomaat, mozzarella, ham, ui, ei

€ 11,50

36.Cipolle Tomaat, mozzarella, uien, champignons

€ 10,00

37.Monte Bianco Tomaat, mozzarella, salami, ham, asperges, paprika, artisjokken,
Parmezaanse kaas

€ 13,75

38.Funghi Tomaat, mozzarella, champignons

€ 9,50

39.Formaggio di capra Tomaat, mozzarella, geitenkaas, walnoten, honing, rucola

€ 11,75

40. Dell cuoco Tomaat, mozzarella, ham, artisjokken, Taleggio (Italiaanse kaas),
champignons, ananas, rauwe ham

€ 13,00

41. Diavola Tomaat, mozzarella, pikante salami, pikant

€ 10,00

42. Della casa Tomaat, mozzarella, knoflook, olijven, buffelmozzarella, ham

€ 12,85

43. Frutti di mare Tomaat, mozzarella, zeevruchten

€ 12,75

44. Regina buffelmozzarella, cherrytomaatjes, pesto, knoflook, Parmezaanse kaas, rauwe
ham, rucola

€ 13,75

Lunchkaart (tot 16.00 uur)
Ham, kaas broodje ham, kaas, tomaat, komkommer, sla

€ 6,75

Tonijn broodje met tonijn, kaas, uitje, kappertjes, sla

€ 7,50

Uitsmijter ham kaas eieren, sneetjes brood, ham, kaas, bruin of wit brood.

€ 7,00

Mozzarella broodje met mozzarella, tomaat, pesto

€ 6,75

Rauwe ham broodje met Italiaanse rauwe ham

€ 6,50

Zalm verse Noorse zalm en roomkaas

€ 8,50

Spianata Broodje met Italiaanse Salami en sla

€ 6,75

Taleggio Broodje met zachte Italiaanse kaas, sla, achterham

€ 7,25

Brie Broodje met brie, honing, walnoten, sla

€ 7,25

Brood en kruidenboter

€ 5,00

Brood en kruidenboter tapenade, aioli

€ 6,50

Bruschette Geroosterde broodjes met ui, tomaat, knoflook, basilicum

€ 6,00

Tomatensoep met gahaktballetjes

€ 6,00

Mosterdsoep met spek

€ 6,00

Antipasto Della Casa Diverse Italiaanse vleeswaren en kazen met brood (2 pers) € 14,95
Insalata mista gemengde salade

€ 6,00

Insalata Tonno gemengde salade met tonijn

€ 7,50

Insalata Salmone gemengde salade met verse Noorse zalm

€ 8,25

Insalata Caprese Tomaten, mozzarella, basilicum

€ 7,50

Gelato

Normaal

Klein

IJskoffie Vanille ijs met espresso en slagroom

5,20

IJskoffie met een tik Vanille ijs met espresso en een scheutje whisky* of
Amaretto*
Dama Bianca Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom

5,95
6,20

4,90

Bananasplit Vanille ijs, cookies ijs, nutella ijs, schijfjes banaan, chocoladesaus, slagroom
Estate Diverse vruchtensmaken ijs, verse vruchten, aardbeiensaus, slagroom

6,70

5,40

6,95

5,50

Zabione Vanille ijs, advocaat*, slagroom

6,95

5,50

Yoghurt Yoghurt Mango ijs, verse vruchten, slagroom

6,95

5,50

Cioccolato Chocolade ijs, stracciatella , oreo ijs, chocoladesaus, slagroom

6,20

4,90

Inverno Hazelnoot ijs, boerenjongens ijs, Caramel zeezout ijs, Amaretto*,
slagroom

6,70

5,40

Melone Meloen ijs, citroen ijs, mandarijn ijs, verse meloen, slagroom

6,70

5,40

Ciliege Amarena kers ijs, Nutella ijs warme kersen, slagroom

6,95

5,50

Limone Citroen ijs, limoncello*, yoghurt mango ijs, slagroom

6,70

5,40

Nocciola Hazelnoot ijs, pistache ijs, caramel zeezout ijs, karamelsaus,
slagroom

6,20

4,90

Cafe Oreo ijs, cookies ijs, boerenjongens ijs, whisky*, slagroom

6,95

5,50

Primavera meloen ijs, aardbeien ijs, rode sinaasappel ijs, aardbeiensaus
slagroom

6,20

4,90

Menta Chocolade ijs, mint chocolade ijs, Nutella ijs, chocoladesaus, slagroom

6,20

4,90

Piccolo IJsverassing voor kinderen

4,00

Vragen over Allergenen? Stel ze aan 1 van onze medewerkers

Scroppino

Tiramisu Amarettini

Citroenijs,
vanille ijs,
bruisende
witte wijn,
limoncello
5,25

Huisgemaakte Tiramisu
met amarettini en
amaretto* 3,75
Milkshake
Met smaak naar keuze uit de vitrine 4,50

Luikse wafel aardbeien Luikse wafel met verse aardbeien, bol ijs en slagroom

5,25

(aardbeien niet altijd op voorraad)

Luikse wafel kersen Luikse wafel met kersen, bol ijs en slagroom

5,25

Thee verse munt

2,85

Thee

2,35

Koffie

2,35

Koffie verkeerd koffie met warme melk

2,60

Espresso Macchiato espresso met een klein beetje melkschuim

2,35

Espresso klein kopje sterke koffie

2,35

Dubbele espresso

3,35

Caffe Corretto Espresso met een scheutje sambucca

3,35

Cappuccino sterke koffie met

2,60

opgeschuimde melk

Latte macchiato 3/4 opgeschuimde melk en 1/4 espresso

3,10

Latte macchiato Caramel en caramelsiroop

3,50

Latte macchiato Nocciola hazelnootsiroop

3,50

Irish Coffee Irish Whisky, espresso, koffie, slagroom, bruine suiker

6,25

Italian coffee Amaretto, espresso, koffie, slagroom, bruine suiker

6,25

Spanish coffee Tia Maria, espresso, koffie, slagroom, bruine suiker

5,75

Warme choco warme chocolademelk

2,50

Slagroom

0,75

