
 

Ciao e benvenuti al Ristorante Bianconero 

Lieve gasten 

Wij zijn blij dat u voor ons restaurant koos en heten u dan ook van harte welkom. 

Wij willen u graag een aangename culinaire ervaring bezorgen en hopen dat u die 

ook met anderen wil delen. U vindt ons op Facebook en ook op Tripadvisor, waar 

wij met plezier uw commentaren lezen… 

Hebt u speciale wensen? Hebt u een voorstel voor ons suggestiebord? Of wil u 

graag op de hoogte blijven van onze suggesties en specialiteiten? Wat het ook is, 

vertel het ons en wij doen ons uiterste best om aan al uw wensen te voldoen… 

En nu… Open onze kaart, laat u meevoeren naar Italië en geniet… 

Buon appetito! 

 

 

 

  
  



Entrate (Voorgerechten)  

Carpaccio di manzo con parmiggiano / con tartufo 
Rundscarpaccio met rucola en parmezaan / met truffel 

€ 17,00 / 23,00 

Scampi della casa 
Scampi’s van het huis 

€ 18,00 

Antipasto meridionale 
Selectie van fijne Italiaanse vleeswaren 

€ 18,00 

  

Pasta  

Canneloni di ricotta e spinaci 
Canneloni met ricotta en spinazie 

€ 17,00 

Pasticcio di lasagna – Lasagne € 17,00 

Rigatoni alla finanziera 
Rigatoni in tomatensaus met spek 

€ 18,00 

Ravioli ai porcini / al tartufo 
Ravioli met eekhoorntjesbrood / met truffel 

€ 19 / 23,00 

Spaghetti vongole 
Spaghetti met venusschelpen 

€ 21,00 

   



Pesce (Vis)  

Pesce del giorno 
Vis van de dag 

dagprijs 

Gamberoni imperiali alla fiamma 
Geflambeerde reuzegamba’s 

€ 33,00 

 

Carne (Vlees)  

Scaloppina valdostana 
Gepaneerd kalfslapje met kaas en mortadella en tomatensaus 

Scaloppa alla pizzaïola 
Kalfslapje met tomatensaus, kappertjes en look 

€ 25,00 
 

€ 25,00 

Saltimbocca alla romana 
Kalfslapje met ham en salie 

€ 23,00 

Ossobuco alla milanese 
Kalfsschenkel met risotto 

€ 29,00 

Filetto Rossini 
Ossehaas met eendenlever en truffel 

€ 33,00 

 

  



Elke middag  = pasta-middag 

1 pastagerecht + 1 glas huiswijn = 1 prijs 

Budgetformule € 15,00 

Maak uw keuze: 

Lasagna 

Canneloni ricotta – spinaci 

Ravioli ai porcini 

Spaghetti alla matriciana 
 

Luxeformule € 25,00 

Maak uw keuze: 

Orecchiette ai gamberi 

Ravioli al tartufo 

Duo di pasta 

Fusilli al tonno 
 

 



Suggestioni 

Entrate (Voorgerechten) 
 

Calamari fritti € 18,00 

Vitello tonnato - Kalfsgebraad met tonijnmousse en kappertjes € 18,00 

Carpaccio di tonno - Carpaccio van tonijn € 16,00 

Insalata frutti di mare € 18,00 

Piatti principali (Hoofdgerechten)  

Orata al forno - Goudbrasem uit de oven € 29,00 

Costoletti di agnello - Lamskoteletjes € 27,00 

Tagliata - Entrecôte op een bedje van rucola met parmezaanschilfers € 24,00 

Linguine alle cozze - Linguini met mosselen € 18,00 

  



Prosecco Glas Fles 

Prosecco della casa € 7,50 € 28,00 

Prosecco Valdobbiano brut Docg  € 33,00 

Spumante Ferrari brut  € 48,00 

Spumante Berlucchi brut  € 50,00 
 

Aperitivi  
Crodino € 4,50 

Biancosarti / Rosso Antico / Martini bianco – rosso / Gancia € 4,50 

Campari / Punt e Mes / Cynar / Ramazotti / Aperol  € 5,50 

Aperol Spritz € 9,50 
 

Digestivi  
Limoncello / grappa della casa 
Amaretto / Averna / Mirto / Averna / Sambuca 
Fernet branca / Whisky / Vodka / Courvoisier / … 

€ 8,00 

  



Bevande fredde (frisdranken)  
Acqua San Pellegrino /Acqua panna 0,50 L / 1 L € 3,50 / 7,00 

Cola (regular, light, zero), Fanta, Tonic € 3,00 

Jupiler € 3,00 

Duvel €  4,00 
  

Bevande calde (warme dranken)  
Koffie / Espresso / Thee € 3,00  

Cappuccino / Latte macchiato € 3,50 

Verse muntthee € 4,00 
 


