
Geachte gast, 
 
Hartelijk welkom bij Ristorante Pizzeria Il Tavolino. 
Iedere dinsdag is het pastadag en iedere donderdag is het 
pizzadag, met uitzondering van feestdagen. Dit houdt in dat u 
dan 20% korting krijgt op alle pasta’s of pizza’s.  
Wilt u met een groep vanaf 15 personen komen eten, dan 
vragen we u om van te voren even langs te komen. Dan 
kunnen we samen met u een keuzemenu samenstellen, 
aangepast aan de wensen van u en uw gasten. 
We wensen u een smakelijke maaltijd toe en hopen u snel weer 
te mogen ontvangen bij Il Tavolino. 
 
Openingstijden keuken 
Maandag:      Gesloten    
Dinsdag:          17:00 uur tot 21:00 uur 
Woensdag:      17:00 uur tot 21:00 uur 
Donderdag:      17:00 uur tot 21:00 uur 
Vrijdag:            17:00 uur tot 21:00 uur 

Zaterdag:         17:00 uur tot 21:00 uur 
Zondag:           17:00 uur tot 20:00 uur 
 
Als u thuis wilt genieten van een pasta of een pizza, dan kunt u 
deze telefonisch bestellen, wij geven u dan door hoe lang het 
duurt voordat de bestelling klaar is zodat u deze kunt komen 
ophalen. 
 

Geen bezorging. 

 

       Kadotip: 

    Dinerbon van Restaurant Il Tavolino 

      

 

     WWW.TAVOLINO.NL 
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Antipasti Voorgerechten 
 

Pane          € 5,00 

Brood met kruidenboter en truffelmayonaise.                

Zuppa del giorno        € dagprijs                        

Soep van de dag 

                                            

Zuppa di pomodoro       € 5,75 

Tomatensoep met room en basilicum. 

 

Zuppa di pesce         € 10,50 

Rijkelijk gevulde vissoep. 

       

Bruschetta         € 8,25 

Toastjes met gemarineerde tomaatjes en mozzarella uit de oven. 

 

Funghi trifolati        € 8,75 

Gebakken champignons met knoflook, Parmaham en  

peterselie gegratineerd met kaas uit de oven. 

 

Calamari fritti        € 8,75 

Gefrituurde inktvisringen met een koude knoflook saus. 

 

Insalata della casa/XL        € 10,00/€ 14,50                           

Salade met tomaat, komkommer,  gerookte kip, mozzarella, 

spekjes, pittenmix en een pestodressing. 

 

Insalata Tavolino/XL       € 10,00/€ 14,50         

Salade met tomaat, komkommer, Parmaham, mozzarella,  

rucola, pittenmix, zongedroogde tomaatjes en een pestodressing. 

 

Insalata scampetti /XL       € 12,50/€ 17,50          

Salade met tomaat, komkommer, kappertjes, olijven,  

gebakken scampi’s en een knoflookdressing.            

Insalata di tonno        € 12,50                         

Romaine sla met tonijn, kappertjes, olijven, rode ui, en een                                    

crème van tonijn. 

Lumache         € 9,75          

6 slakken met kruidenboter uit de oven. 

Carpaccio Toscana        € 12,00 

Dun gesneden rundvlees met rucola, pittenmix,  

Parmezaanse kaas en een truffelmayonaise. 
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Vitello tonnato        € 14,00 

Dun gesneden kalfsfilet met rucola, kappertjes, ansjovis  

en een crème van tonijn. 

  

Antipasti mista (voor 2 personen)     € 29,00        

Etagère met verschillende kleine hapjes samengesteld door de chef.  

(bij drukte kan de bereidingstijd iets langer zijn) 

 

De voorgerechten worden geserveerd met brood en kruidenboter. 

Heeft u een allergie? Laat het ons weten. 

 

 

Secondi Pesce & Carne Hoofdgerechten Vis & Vlees 

 

Spigola         € 20,00 

Gebakken zeebaars op een bedje van pasta met een spinazie roomsaus. 

 

Gamberoni         € 20,00 

Gebakken gamba’s op een bedje van pasta met een knoflook roomsaus. 

 

Filetto di maiale        € 18,00 

Varkenshaas omwikkeld met spek en een champignon roomsaus.  

 

Anatra         € 19,00                                          

Op de huid gebakken eendenborst met een rode port appelstroopsaus. 

Bistecca          € 20,00                                                       

Biefstuk met een pepersaus. 

“Carpaccio” caldo        € 21,50                                                 

Dungesneden biefstuk, rood gebakken, gegarneerd met pittenmix, 

rucola, Parmezaanse kaas, balsamicostroop en witte truffelolie. 

 

 

 

De hoofdgerechten worden geserveerd met salade en friet. 

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.  
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Kinderkaart (tot 12 jaar) 

 

Tomatensoepje        € 3,75  

Kleine carpaccio Toscane       € 7,75                                                              

Kleine pizza margherita met een verrassing    € 6,40                                                                         

Kleine pizza salami/prosciutto met een verrassing   € 8,80                                                                              

Kleine pizza hawai met een verrassing     €10,00                                                                                       

Kleine pasta bolognese/carbonara met een verrassing   € 8,00                                                                             

Friet met een kroket/frikadel met een verrassing    € 5,50                                                                     

Kinderijsje (Schatkistje)       € 3,25 

Kinderijsje (Calippo)        € 3,00  

                  

Pasta’s 
 

Spaghetti aglio olio e peperoncino     € 7,75 

Pasta met olijfolie, knoflook en Spaanse pepertjes.    

Met scampi’s.        (suppl. € 6,75) 

Spaghetti al pesto        € 8,75 

 

Penne pomodoro e basilico      € 8,75 

Pasta met tomaat, ui, knoflook en basilicum. 

 

Spaghetti bolognese       €10,00 

Pasta met een tomatensaus en gehakt. 

 

Penne carbonara        €10,00 

Pasta met een kaas-roomsaus met spekjes, ei en knoflook. 
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Pasta e pizze mista (voor 2 personen)     € 29,50 

Etagère met 3 verschillende kleine pizza’s en/of pasta’s 

naar keuze. (behalve de calzone en de lasagne) 

 

Torenmenu  (voor 2 personen)                       € 58,50 

Antipasti mista gevolgd door een pasta, pizza en salade etagère 

en als dessert een Italiaanse koffie of een capriccio. 
 

 



Tagliatelle spinaci        €10,75 

Pasta met een tuinkruiden-roomsaus, spekjes, ham, ui en verse spinazie.   

Penne pollo         € 10,75                                  

Pasta met een tuinkruiden-roomsaus, gerookte kip, olijven,  

kappertjes, ui en groene asperges. 

 

Tortellini carne e funghi       € 11,00 

Deegrolletjes gevuld met vlees en een champignon-truffelroomsaus.   

  

Tagliatelle al salmone       € 12,00 

Pasta met gerookte zalm en een dille-roomsaus. 

 

Spaghetti marinara       € 13,50 

Pasta met olijfolie, zeevruchten en knoflook. 

 

Tagliatelle alla bosciaola       € 11,75 

Pasta met een tomatensaus, ham, champignons, paprika, ui, 

olijven, knoflook en Spaanse pepertjes. 

 

Tagliatelle gambero       € 15,50 

Pasta met een knoflook-roomsaus en rivierkreeftjes. 

 

Lasagne della casa        € 14,50 

Laagjes deeg met een tomatensaus, gehakt, ui, 

champignons en kaas. 

 

Spaghetti marinara speciale      € 17,50 

Pasta met zeevruchten, gamba’s en een heerlijke vissaus. 

 

Risotto con carpaccio       € 17,50                                         

Champignon truffelrisotto geserveerd met rundercarpaccio, 

truffelmayonaise, rucola, pittenmix, Parmezaanse kaas 

en zongedroogde tomaatjes. 

 

Risotto di pesce        € 17,50 

Risotto met scampi’s, rivierkreeftjes, ui, olijven,  

kappertjes, knoflook en een roomsaus. 
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Pizza´s 
 

Margherita         € 8,00 

Tomaat en kaas. 

 

Funghi          € 9,00 

Tomaat, kaas en champignons. 

 

Napoletana         € 9,50 

Tomaat, kaas, ansjovis en olijven. 

 

Prosciutto         € 11,00 

Tomaat, kaas en ham. 

 

Salami          € 11,00 

Tomaat, kaas en salami. 

 

Prosciutto & salami         € 11,00 

Tomaat, kaas, ham en salami. 

                                                                                                                         

Picante          € 11,50 

Tomaat, kaas, ham, salami en Spaanse pepertjes. 

  

Vegetariana         € 11,50 

Tomaat, kaas, paprika, champignons, rode ui, olijven en artisjok.                        

Bolognese          € 11,50 

Tomaat, kaas, gehakt en rode ui.                                                                          

Quattro stagioni        € 11,50 

Tomaat, kaas, ham, salami, paprika en champignons. 

                                                                                                                            

Prosciutto & funghi        € 12,00 

Tomaat, kaas, ham en champignons. 

 

Hawai          € 12,50 

Tomaat, kaas, ham en ananas.                                                                               

Tonno          € 12,50 

Tomaat, kaas, tonijn, rode ui en Spaanse pepertjes.                                                          

Caprese         € 12,50             

Tomaat, kaas, mozzarella, verse tomaatjes,  

rode ui, olijven en basilicum.                                                                                         
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Marinara         € 13,00 

Tomaat, kaas, zeevruchten en knoflook. 

 

Quattro formaggi        € 13,00 

Tomaat, kaas, mozzarella, gorgonzola en Parmezaanse kaas.                                         

 

Tavolino         € 13,50        

Tomaat, kaas, ham, salami, paprika, rode ui, champignons  

en een gebakken ei. 

 

Gambaretti         € 14,00 

Tomaat, kaas, garnalen en knoflook.                                                                              

 

Italiana         € 14,00             

Tomaat, kaas, salami, paprika, champignons, rode ui, 

artisjok, olijven en zongedroogde tomaatjes.                                                                       

 

Spinaci          € 14,00 

Roomsaus, kaas, spek, mozzarella, tomaten ui en spinazie. 

 

Capra          € 14,00 

Roomsaus, kaas, geitenkaas, groene asperges, olijf, kappertjes,  

rucola en zongedroogde tomaatjes. 

 

Tonno speciale        € 14,50 

Tomaat, kaas, tonijn, rode ui, kappertjes, olijven, 

Spaanse pepertjes, basilicum en zongedroogde tomaatjes.                                              

 

Calzone (dubbel gevouwen pizza)     € 15,00 

Tomaat, kaas, ham, salami, gehakt, champignons en artisjok. 

 

Pizza di Parma        € 17,50 

Roomsaus, kaas, Parmaham, pittenmix, mozzarella, rucola en  

zongedroogde tomaatjes. 

 

Pizza Carpaccio        € 17,50                 

Tomaat, kaas, rundercarpaccio, rucola, pittenmix, zongedroogde  

tomaatjes, Parmezaanse kaas en een truffelmayonaise. 

 

 

Als er door meerdere tafels tegelijk veel pizza’s worden besteld, kan het gebeuren dat u 

iets langer moet wachten. 
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Dolci Nagerechten 
 
Capriccio          € 6,00 

Vanille ijstruffel met caramel en witte chocolade. 

 

Bastogne parfait        € 7,00 

Huisgemaakt bastogne ijs. 

 

Tiramisu         € 7,00  

Lange vingers, mascarpone, koffie, amaretto 

       

Nougatine-ijstaartje       € 7,00 

 

Limoncello          € 7,00 

Limoncello-ijstruffel met een klein glaasje limoncello 

 

Monchou 

Glas gevuld met monchou, kersen en bastogne.    € 7,00 

Brownie        € 8,00                              

Chocolade brownie met een bolletje mokka ijs.                                                      

                                 

                                

 Heeft u een allergie? Laat het ons weten. 

 

Warme dranken 

 

Thee, Koffie, Espresso        € 2,50            

Dubbele espresso        € 3,50               

Cappuccino, Koffie verkeerd, Latte macchiato    € 3,00                         

Verse munt thee met honing      € 3,00            

Warme chocomel        € 3,00         

Caffeïne vrije koffie        € 2,75              

Irish coffee (Jameson)        € 6,50                

Spanish coffee (Licor 43)       € 6,50          

Italian coffee (Amaretto)       € 6,50                 

Mexican coffee (Kahlua)       € 6,50       

Jamaican coffee (Tia Maria)       € 6,50           

D.O.M. coffee (Bénedictine)       € 6,50 
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