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Dinerkaart
La Collina werkt met ambachtelijke en biologische producten.



Voorgerechten

Panini e crostini € 3,95
Brood met huisgemaakte kruidenroomkaas en tapenade.
 

Minestrone € 6,50
Rijk gevulde tomaten-groentesoep met pasta, op basis van huisgemaakte 
runderbouillon, geserveerd met brood en huisgemaakte tapenade. 

Soep van de dag € 6,50
Wij informeren u graag. De soep wordt geserveerd met brood en 
huisgemaakte tapenade.

Antipasti € 9,95
Een proeverij van lekkere Mediterrane delicatessen, geserveerd met
crostini’s en huisgemaakte tapenade.

Filetto di manzo €	 10,95
Carpaccio van ossenhaas, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, 
zongedroogde tomaat en balsamico blase, geserveerd met brood en 
huisgemaakte tapenade.

Baci di mare € 10,95
Gemengde groene salade met gerookte zalm, scampi’s, zongedroogde 
tomaat, rode ui, kappertjes, geserveerd met brood en 
huisgemaakte tapenade.

Insalata capra di fattoria € 10,95
Gemengde groene salade met geitenkaas uit de oven, walnoot en honing, 
geserveerd met brood en huisgemaakte tapenade.



Hoofdgerechten

ONZE SPECIALITEIT!

Mediterrane proeverij € 35,95
•	 Antipasti,	crostini	en	huisgemaakte	tapenade.
•	 Een	warm	voorgerecht:	pasta	of	risotto	van	het	seizoen.
•	 Hoofdgerecht:	diverse	vis	en	vleesgerechten,	verschillende	 

groenten en salades, zowel koud als warm, geïnspireerd door  
het seizoen en de Mediterrane keuken.

•	 We	sluiten	af	met	een	dessert	en	koffie	naar	keuze.

U kunt bij ons uw smaakvoorkeuren aangeven, zodat we een proeverij maken die 
geheel bij uw wensen aansluit.

De Mediterrane proeverij is uitermate geschikt voor grotere groepen en is alleen 
per tafel te bestellen.

Tapasplank vanaf 2 personen inclusief een glas huiswijn.  €  22,50
Heerlijke	plank	van	Mediterrane	delicatessen,	met	kleine	gerechtjes	 Prijs p.p.
zowel warm als koud, geserveerd met brood en huisgemaakte tapenade.



Involtini € 14,95 
Gevulde kippendij met tapenade, kaas en omwikkeld met Parmaham. 
Geserveerd	met	verdure	mixte:	gebakken	en	geblancheerde	groenten	en	
potato	al	forno:	op	Italiaanse	wijze	bereide	aardappeltjes	uit	de	oven.

Huisgemaakte Lasagna Bolognese € 14,95
Bolognesesaus gemaakt van biologisch rundergehakt.
Geserveerd met een salade.

Pastaschotel € 12,95
Ambachtelijk	en	biologisch,	per	dag	verschillend.
Geserveerd met een salade

Pizza €	 14,95
Biologische pizzabodem met Napolitanosaus. Belegd met biologische 
ingrediënten en geserveerd met een rucola salade.
Verkrijgbaar met een bodem van biologisch witmeel of volkoren speltmeel.

Pizza Chorizo 
Chorizo, buffelmozzarella, rode ui en geraspte kaas.

Pizza Veganza
Artisjokkenhart,	champignons,	paprika	en	geraspte	kaas.

Pizza La Collina
Geef zelf aan welke ingrediënten u wenst.
Beschikbaarheid en prijs in overleg.

Voor de kinderen € 6,50
Pasta Bolognese met Parmezaanse kaas of
in overleg een gerecht naar de wens van uw kind.



Desserts

Coupe van het seizoen € 6,95

Tiramisu € 5,95
Huisgemaakte	klassieker!

Italiaanse liefde € 5,95
Dessert van mascarpone, advocaat en boerenjongens… 
....machtig	lekker!

Kaasplankje €	 8,95
Drie verschillende kazen met walnoten, druifjes, tomaatjes en brood.

Torta € 3,95
Taart of gebak naar keuze.
 

Heeft u een allergie of staat er iets bij wat u niet lekker vindt, 
dan kunt u dit altijd aangeven. Wij kijken graag samen met u voor een alternatief.



Wijnen

Wit

Parini Chardonnay / Catarratto
Witte wijn uit Sicilië. De inheemse Catarratto druif geeft veel frisheid aan deze wijn. 
Samen met de Chardonnay levert dat een wijn op met aroma’s van lentebloesem en 
tropisch fruit en een heel licht rokerige afdronk. 
 Per glas € 3,95
 Per fles € 18,50 

Viño de España Blanco 
Witte	wijn	uit	La	Mancha	van	Airén	en	Verdejo	druif,	uit	het	hart	van	het	Spaanse	binnen-
land.	De	Airendruif	geeft	frisheid	en	fruitigheid	met	aangename	zuren.	De	Verdejo	geeft	
aroma en kruidigheid.
 Per glas € 3,95
 Per fles € 18,50 

Rosé

Parini Pinot Grigio
Mooie	licht	zalmroze	rosé	uit	Sicilië.	Een	zeer	frisse	wijn	met	veel	rijp	en	pittig	fruit	en	een	
zachte afdronk.
 Per glas € 3,95
 Per fles € 18,50 

Rood

Negroamaro 
Intens	robijnrode	kleur.	Sappig	en	rijp	van	smaak	met	aroma’s	van	zoet	fruit,	pruimen	en	
een pepertje.  Lichte tannines in de afdronk.

 Per glas € 3,95
 Per fles € 18,50 



Viño de España Tinto 
Soepele rode wijn, gemaakt van de Tempranillo druif uit La Mancha in het Spaanse bin-
nenland.	Helderrode	wijn	met	veel	rood	en	zwart	fruit,	lichte	specerijen	en	een	vleugje	
tannine voor de bite. Zeer toegankelijk en aangenaam om zo te drinken, maar ook als 
begeleider bij vleesgerechten, pizza chorizo of zelfs chocolade.
 Per glas € 3,95
 Per fles € 18,50 

Prosecco Per flesje € 5,25
 Per fles € 27,50 

Dessertwijn

Vin Santo 
Klassieker, geserveerd met een cantuccini koekje. Per glas € 6,95
 Per fles € 29,95

Moscato d’Asti Per glas € 5,95
 Per fles € 24,95 
 
Wijn per fles

Wit

Icona Trebbiano 2011   
Abbruzen € 19,95
In	de	Abruzzen	is	de	Trebbiano	veelvuldig	aangeplant.	Deze	wijn	heeft	
een volle smaak met tinten van peer, groene appel en een lichte mineraliteit. 
Een frisse wijn die past bij visgerechten en salades.

Soave Tenuta di Corte Giacobe 
Veneto € 22,95
Zeldzaam goede Soave. Een wijn die zijn afkomst ontstijgt. Briljante strogele 
kleur.	In	de	geur	delicate	tonen	van	bloemen	en	vruchten	als	appel	en	peer.	
Frisse smaak, goede balans, eindigend met amandelen (karakteristiek) en 
een lange afdronk



Fioris Pinot Grigio
Alto-Adige (Sud-Tirol) € 29,95
Wellicht behaalt de delicate Pinot Grigio druif in dit hoog gelegen gebied de 
beste	resultaten	van	heel	Italie.	Kurkdroog,	licht	verteerbaar,	een	indruk	van	
witte bloemen en vers fruit (appels). Zuiverheid ten top. Fraaie dorstlesser.

Rood

Chianti Fontella     
Toscane € 21,95
Een uitstekende middenklasse Chianti. Robijnrood van  kleur met geuren 
van kruiden, kersen en frambozen. Droog,  niet te zwaar en zeker 
ook	niet	te	licht!

Piluna Castello Monaci                     
Apulie € 24,95
Gemaakt van de Primotivo druif. Royale geuren van rijp zwart fruit en kruiden 
komen u tegemoet, aangevuld met een hint van peper en vanille. 
Rijke smaak met geconcentreerd klein zwart fruit en zoethout in de afdronk. 

La Lippa barbera   
Piemonte € 29,95
Deze wijn is helder rood in de kleur, met een paarse schakering in de rand. 
De wijn heeft in de smaak veel fruit en structuur met een heerlijke dot sap. 
Verkwikkend frisse wijn. De afdronk is heel zuiver met een mooie lengte. 
Deze	wijn	is	uitgeroepen	tot	een	van	de	beste	wijnen	van	Italië	
in	haar	prijsklasse!

Villalta Valpolicella Ripasso
Veneto € 34,95
Overheerlijke aroma’s van kersen, frambozen, rode bessen en door de 
houtopvoeding een prettige toast. De kruidigheid typeren deze wijn.  
Valpolicella is gemaakt van Corvino, Rondinella en Molinara druiven uit 
de wijngaarden rond Verona en  heeft een magische naam in de wijnwereld. 
Met	name	de	Ripasso	en	de	Amarone	doen	liefhebbers	zwijmelen.	
Wie zich nog afvraagt waar in het oude Verona de passie tussen 
Romeo en Julia vandaan is gekomen, zou eens een fles Ripasso met 
z’n geliefde moeten opentrekken.



Bevanda - Dranken

Birra Peroni € 3,50
Diverse soorten biologische sappen van Schulp € 3,35
Verse jus d’orange € 3,95
Cola  € 2,25
Cola light € 2,25
Sprite  € 2,25
Fanta  € 2,25
Ice	tea,	Ice	tea	green € 2,25
Cassis € 2,25
Bitter lemon € 2,25
Tonic  € 2,25

Earth Water - plat water 0,25 ltr € 2,25
Earth Water - bruisend water 0,25 ltr € 2,25
Earth Water - plat water 0,75 ltr € 4,50
Earth Water - bruisend water 0,75 ltr € 4,50

Warme dranken

Caffè  € 2,25
Cappuccino € 2,50
Caffè latte € 2,80
Latte macchiato € 2,95
Espresso € 2,25
Espresso doppio € 2,95
Espresso macchiato € 2,35
Caffè	Affogato	(frappuccino) € 3,95
Espresso met een bolletje ijs en slagroom
Thee,	in	samenwerking	met	Simon	Lévelt € 2,25
Verse muntthee € 2,75
Melk  € 2,25
Chocolademelk € 2,50
Warme chocolademelk met slagroom € 2,95
Caffè “La Collina” € 6,95
Koffie	met	daarin	likeur	naar	keuze,	geserveerd	met	slagroom



Likeur

Limoncello € 4,50
Amaretto € 4,50
Tia Maria € 4,50
Sambuca € 4,50
Frangelico € 4,50
Grappa € 5,00
Licor 43 € 4,50
Bailey’s € 4,50
Wiskey ‘Famous Grouse’  € 4,50
Cognac ‘Martell VS’  € 5,00
Kahlua € 4,50
Grand manier € 4,50
Cointreau € 4,50

La Collina is naast restaurant ook een cateraar.
Wij komen graag onze mediterrane delicatessen 

bij u thuis brengen. (zie onze cateringfolder)


