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Lunchkaart
La Collina werkt met ambachtelijke en biologische producten.



Italiaanse bollen

Wij kunnen met trots zeggen dat wij hele lekkere Italiaanse bollen 
hebben. Ambachtelijk, vrij van E-nummers en rijk van smaak. Echt 
lekker brood!  De Italiaanse bollen zijn verkrijgbaar in wit, olijf, 
zontomaat en volkoren. 
De Italiaanse bol kan warm of koud worden geserveerd.

Bari € 7,50
Pesto, Parmaham en buffelmozzarella
 

Boxie € 7,50
Boerenkaas met Italiaanse kruiden, gegrilde aubergine, 
rucola en pijnboompitjes 

Carpaccio € 7,95
Ossenhaas, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, 
balsamico blase en rucola

Ferrari € 7,50
Gegrilde aubergine, artisjok en zongedroogde tomaat

Fresco €	 7,50
Pesto, buffelmozzarella en tomaat 

La Collina  € 7,50
Tomatentapenade, bresaola (gedroogde ossenhaas), 
pijnboompitjes, gorgonzola en rucola

Mastroianni € 7,50
Gorgonzola, rucola en pijnboompitjes



Milano € 7,50
Achterham, milde en pikante salami, 
tomaat en boerenkaas met Italiaanse kruiden
 

Novello € 7,50
Pesto, pijnboompitjes, boerenkaas 
met Italiaanse kruiden, milde en pikante salami

Quattro € 7,95
Pikante salami, milde pepers en buffelmozzarella 

Salmone € 8,95
Gerookte zalm met kruidenkaas, kappertjes, 
rode ui en rucola

Tacchino €	 7,50
Tomatentapenade, kalkoenfilet,
buffelmozzarella en verse basilicum

Tonno  € 7,50
Huisgemaakte tonijnsalade, MSC keurmerk 

Verona € 7.50
Pesto, pijnboompitjes, Parmaham, 
zongedroogde tomaat en gorgonzola

Per i bambini - Voor de kinderen

Pinocchio € 3,95
Twee sneetjes brood, naar keuze belegd 
met achterham, boerenkaas met Italiaanse kruiden 
of Nutella chocoladepasta



Piatti del pranzo – Lunchplates

Pesce - vis € 10,95
Gerookte zalm, tonijnsalade en scampi’s, geserveerd 
met cocktailsaus, pesto en een klein kopje soep
 

Carne - vlees € 10,95
Bresaola, Parmaham, milde en pikante salami, 
geserveerd met balsamico blase, pesto en 
een klein kopje soep

Vegetariano - vegetarisch € 10,95
Zachte geitenkaas, verse kruidenkaas, gorgonzola en 
buffelmozzarella, geserveerd met honing, walnoten, 
pesto en een klein kopje soep

De lunchplates worden geserveerd met brood en 
huisgemaakte tapenade.

Uovo pancetta € 7,50
Uitsmijter van drie eieren met pancetta en boerenkaas 
met Italiaanse kruiden

Antipasti voor twee personen €	 17,95
Een proeverij van lekkere Mediterrane delicatessen, 
geserveerd met vers brood en crostini 



Pana a la griglia -  panini van de gril

Panini picante € 8,95
Gebakken stokbrood met pesto, pikante salami en 
boerenkaas met Italiaanse kruiden
 

Panini di mama € 8,95
Gebakken stokbrood met pesto, tomaat, rode ui en 
boerenkaas met Italiaanse kruiden

Panini melanzana € 8,95
Gebakken stokbrood met tomatentapenade, gegrilde 
aubergine en boerenkaas met Italiaanse kruiden

Crostone di pane - Tosti’s

Classico € 4,50
Crostone met achterham en boerenkaas met 
Italiaanse kruiden

Di mama €	 4,50
Crostone met boerenkaas met Italiaanse kruiden, 
rode ui en tomaat

Parmarella €	 5,50
Crostone met pesto, buffelmozzarella en Parmaham

De tosti’s worden geserveerd met tomatensaus.



Minestre - Soepen

Minestrone € 6,50
Rijk gevulde tomaten-groentesoep, op basis van 
huisgemaakte runderbouillon 

Soep van de dag € 6,50

De soepen worden geserveerd met een mandje brood 
en huisgemaakte tapenade

Insalata - Salades

Baci die mare € 9,95
Gemengde groene salade met gerookte zalm, 
scampi’s, zongedroogde tomaat, rode ui, kappertjes 
en pesto

Filetto di manzo €	 9,95
Gemengde groene salade met Carpaccio van ossenhaas, 
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, zongedroogde tomaat
en balsamico blase

Insalata capra di fattoria €	 9,95
Gemengde groene salade met geitenkaas uit de oven, 
walnoot en honing

De salades worden geserveerd met een mandje brood 
en huisgemaakte tapenade.

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.



Torta - Taart

Lekkere taartpunten en gebakjes in verschillende smaken 

van € 2,50 tot  € 3,50

Bevanda - Dranken

Caffè € 2,25
Cappuccino  € 2,50
Caffè latte € 2,80
Latte macchiato  € 2,95
Espresso  € 2,25
Espresso macchiato € 2,35
Espresso doppio  € 2,95
Caffè Affogato € 3,95 
Espresso met een bolletje ijs en slagroom
Caffè Speciale, met likeur naar keuze € 6,95 
Thee, in samenwerking met Simon Lévelt € 2,30 
Verse muntthee  € 2,75 
Melk  € 2,25 
Chocolademelk  € 2,50 
Warme chocolademelk met slagroom € 2,95 
Fristi  € 2,50 
Diverse biologische sappen van Schulp € 3,35
Verse jus d’orange  € 3,95
Cola, 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



Bevanda - Dranken

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
Birra Perroni  € 3,50

Huiswijn

Rood, Negroamaro  per glas € 3,95
Rood, Tempranillo per glas  € 3,95
Wit, Chardonnay/Catarratto per glas € 3,95 
Wit, Airén/Verdejo per glas € 3,95 
Rose, Parini per glas € 3,95 
Prosecco per glas € 3,95

Wijn per fles (bekijk onze wijnkaart)

Likeur

Hugo prosecco cocktail met munt en ijs  € 4,95 
Limoncello  € 4,95
Amaretto   € 4,50
Tia Maria  € 4,50
Sambucca   € 4,50
Frangelico   € 4,50
Grappa  € 5,00


