
 
LA STANZA 

 

MEENEEMGERECHTEN 

 
 

Ook in coronatijden zorgen wij voor aangepaste gerechten als u last hebt van 
voedingsallergieën of -intolleranties. Vermeld in de bestelling duidelijk over welke 
ingrediënten/allergenen het precies gaat. 
 

huisgemaakte tiramisù 

 

€ 6,00 

huisgemaakte pannacotta met bosvruchten € 6,00 

  

ANTIPASTI [voorgerechten] 

 

  
antipasto misto (voor 2 personen) € 22,50 

[assortiment gegrilde en gekruide groenten, kazen en parmaham] 

[ook in vegetarische versie verkrijgbaar] 

 

 

vitello tonnato € 21,50 
[kalfsvlees met tonijndressing] 

 
 

insalata caprese € 13,50 

[salade met verse tomaat, mozzarellakaas, verse basilicum en geurige 

kruiden] 

 

 

prosciutto e melone € 16,50 

[gedroogde ham met meloen] 

 
 

bresaola dell’ospite   
[bresaola met truffelschilfers, rucola en parmigianokaas] 

 

€ 19,50 

giro d’italia € 18,50 

[assortiment van gedroogde ham (Suino Nero di Calabria], Italiaanse 

schapenkaas, tartufokaas, Branzikaas en fruitkonfijt] 
Het Suino Nero di Calabria is een sterk gewaardeerd inheems varkensras dat 

perfect de zware weersomstandigheden als die van Calabrië kan doorstaan.  
 

 

parmigiana € 13,00 

[aubergine en tomaat in laagjes, mozzarella en verse basilicum 

gegratineerd in de oven] 

 

 

scampi all'aglio € 18,50 

[gebakken scampi’s met look, witte wijn en geurige kruiden, geserveerd 

met slaatje en geroosterd en gekruid brood] 

 

 



POLENTA 

 
polenta alla rosaria € 17,50 
[huisgemaakte polenta met Italiaanse worst, courgette, verse tomaat, 

peterselie en geurige kruiden] 

 

Polenta is een traditioneel Noord-Italiaans gerecht op basis van 

maïsgriesmeel. 

 

 

 

VEGETARISCHE PASTAGERECHTEN 
 

 
pasta trevisana € 17,50 

[verse pasta met radicchio-sla, taleggio, gorgonzola, verse tomaat in 

lichte roomsaus] 

 

 

tagliatelle al tartufo   

[verse tagliatelle met verse tartufo, mix van geklaarde paddenstoelen 

in een lichte roomsaus met witte wijn] 

 

€ 19,00  

penne alla norma € 13,00 

[verse penne met aubergine, tomaat, mozzarella, verse basilicum en 

geurige kruiden] 

 

 

penne alle verdure € 17,50 

[verse penne met verse tomaat, courgette, prei, broccoli, champignons, 

verse basilicum en geurige kruiden] 

 

 

ravioli alle verdure € 17,50 

[verse ravioli gevuld met ricottakaas en spinazie in een saus van gegrilde 

groenten, tomaat, verse basilicum en geurige kruiden] 

 

 

ravioli francescani € 17,50 

[verse ravioli gevuld met ricottakaas en spinazie in een saus van geklaarde 

paddestoelen, gorgonzolakaas, boontjes, witte wijn, verse basilicum en 

geurige kruiden] 

 

 

penne all’arrabbiata € 12,50 

[verse penne met pikante tomatensaus, verse basilicum en geurige 

kruiden] 

 

 

pasta contadina € 16,00 

[verse tagliolini met paprika's, aubergine, courgette, verse tomaat, 

basilicum en geurige kruiden] 

 

 

ravioli alla novarese € 17,50 

[verse ravioli gevuld met ricottakaas en spinazie in een saus van 

gorgonzola, mascarpone, rucola, okkernoten en pijnboompitten] 

 

 



 

PASTAGERECHTEN MET VLEES 
 

 

pasta pizzaiola € 20,00 

[escalope met verse pasta, kappertjes, ansjovis, tomaat, verse basilicum 

en andere geurige kruiden] 

 

 

pasta stagione  € 19,00  

[verse pasta met Italiaanse worst, artisjokken, verse tomaat,  

prei, pecorinokaas, witte wijn en geurige kruiden] 

 

 

osso buco  € 20,00 

[verse tagliatelle met osso buco] 

 
 

pasta al forno € 16,50 

[verse pasta met vleesragout, tomaat, aubergine, courgette, verse 

basilicum en geurige kruiden, gegratineerd in de oven] 

 

 

ravioli alla norcina 18,50 € 

[verse ravioli gevuld met brasato (gestoofd rundsvlees), 

Italiaanse worst, tartufata en geurige kruiden] 

 

 

pasta chichirichì € 20,00 

[verse pasta met kipfilet gevuld met mozzarella en tomaat in een lichte 

roomsaus met geklaarde paddenstoelen en geurige kruiden] 

 

 

pasta leggera € 18,50 

[verse pasta met kip, sluimererwten, geklaarde paddenstoelen, verse 

tomaat en geurige kruiden] 

 

 

pasta brigantella € 18,50  

[verse pasta met spekjes, geklaarde paddestoelen, erwtjes, tomaat en 

taleggiokaas, wiite wijn, look en geurige kruiden] 

 

 

pasta paolo € 17,50 

[verse pasta in een saus van Italiaanse worst met wilde venkelzaadjes en 

rode peper, spekjes, geklaarde paddestoelen, tomaat, basilicum en 

geurige kruiden] 

 

 

pasta all’amatriciana € 13,50 

[verse pasta met tomatensaus en spekjes] 

 
 

lasagne alla bolognese 
[huisgemaakte lasagne met bolognaisesaus] 

 

€ 15,50 

escalope cosentina € 21,00 

[verse pasta met escalope, gerookte scamorzakaas, gekookte ham met 

truffel, tomatensaus, gegratineerd in de oven]  
 

 



escalope parmigiana € 20,50 

[verse pasta met escalope, gegrilde aubergine, mozzarella en tomaat, in 

de oven bereid] 
 

 

involtini alla calabrese € 21,00 

[verse pasta met vleesrolletjes met Parmaham, champignons en gerookte 

scamorzakaas] 

 

 

pasta con peperoni  € 22,00 

[verse pasta met gevulde paprika’s (gemengd gehakt en champignons), 

mozzarella, parmigiano, tomatensaus, gegratineerd in de oven] 

 

 

 

PASTAGERECHTEN MET VIS 
  

pasta al salmone  € 19,00  

[verse pasta met gerookte zalm, broccoli, kerstomaatjes, 

witte wijn, lichte room en peterselie] 
 

 

spaghetti dell’isola € 20,50 

[verse spaghetti met gamba’s, scampi’s, venusschelpen en mosselen in 

tomatensaus, witte wijn en geurige kruiden]  

 

 

pasta primavera € 19,00 

[verse tagliatelle met scampi’s, paprika, prei en courgette] 

 

 

pappardelle al pesce spada € 19,50 

[verse brede tagliatelle met zwaardvis, prinsessenboontjes, broccoli, verse 

tomaat, witte wijn, peterselie en geurige kruiden] 

 

 

spaghetti agli scampi € 17,50 

[verse spaghetti met scampi’s, verse tomaat, courgette, witte wijn, look en 

verse basilicum] 

 

 

pasta con spada alla san florese € 21,00 

[verse pasta met zwaardvis, tomaat, kappertjes, ansjovis, olijven, salie, 

rozemarijn en verse basilicum] 

 

 

lasagne di pesce  € 19,50 

[huisgemaakte lasagne met zalm, courgette, verse tomaat, peterselie en 

geurige kruiden] 

 

 

 

WIJNTIPS VAN MAX 
  

 
RODE WIJN 

 

  

nerello  13% vol € 18,50 

peperosso  13% vol € 17,50 

telesio  13% vol € 19,50 

Leonardo Tocci



   

WITTE WIJN 

 

  

magaria  13% vol € 17,50 

luna piena  13% vol € 19,50 

   

ROSÉ WIJN 
 

  

rosa amara rosé  12,5% vol  € 17,50 

rosé santoro   12,5% vol  € 16,50 

 


