!

Frisse
Salades

Insalata Pomodori

5,50 Insalata con Tonno
gemengde salade met tonĳn

tomaten uien salade

Insalata Mista
gemengde salade

7,00

6,50 Insalata con Formaggio 7,00
gemengde salade met fetakaas

Insalata O Sole Mio
gemengde salade voor 2 pers
met fetakaas of tonĳn

Antipasti caldi
warme voorgerechten
Focaccia

8,75

pizzabodem met knoflook, oregano en
olĳfolie

Funghi trifolati
gebakken champignons in een
tomaten-knoflooksaus

8,75

Cozze alla marinara
gebakken mosselen in een
tomaten-knoflooksaus

8,75

Calamari fritti
gefrituurde inktvisringen

Scampi aglio olio e
peperoncino

Zuppa di funghi

6,00

champignonsoep

Zuppa di cipolle
huisgemaakte uiensoep

Crema di pomodori

6,00
6,00

Tortellini in brodo

vleesbouillon met tortellini6,00

Stracciatella
8,75

Cozze fritte
gefrituurde mosselen

Minestre
Soepen

tomatencrèmesoep

Lumache, mezza dozzina
half dozĳn slakken in knoflook

12,50

bouillon met ei en
parmezaanse kaas

6,00

8,75
9,75

10,75
garnaaltjes in knoflook, olie en pepers

Antipasti freddi
koude voorgerechten
Mozzarella Caprese
mozzarella, tomaat, verse
basilicum en olĳfolie

Cocktail di gamberetti

8,75
12,75

met rucola, pĳnboompitten, kaas,
kappertjes en pestodressing

10,75

15,25

diverse Italiaanse salami, kazen en
parmaham (2 personen)

Bruschetta

Hollandse garnalencocktail

Carpaccio

Antipasto misto

8,75

geroosterd brood met mozzerella,
tomaat, kappertjes, basilicum en
knoflook

Delizioso
paste(keuze uit spaghetti, penne, tagliatelle of tortellini (+1,50) )
aglio e olio (V)

10,75

olĳfolie, knofl. en sp peper

Alla Napoletana (V)

10,75

tomatensaus

alla arrabiata (V)

10,75

pikante tomatensaus

Alla Bolognese

11,75

tomaten- gehaktsaus

Alla Vegetariana (V)

13,25

tomaten- groentesaus

Alla Carbonara

12,75

roomsaus met ei,
parm kaas, ham of spek +1,50

Alla Siciliana

13,25

Di Mare

12,75

tomatensaus, zeevruchten

Ai Quattro Formaggi (V)

13,75

roomsaus en 4 srt kaas

Al Salmone

13,25

roomsaus, gerookte zalm en uien

Ai Funghi (V)

12,25

roomsaus en champignons

Al Pollo

13,50

roomsaus, kipfilet en champignons

12,75

tomatensaus, ansjovis,
kappertjes en olĳven

Al Gorgonzola (V)

Al Tonno
tomatensaus, tonĳn en uien

Con Pollo al Pesto
kipfilet in pesto-roomsaus

Alla Spinaci (V)
13,25

roomsaus met
gorgonzola

14,00
13,75

spinazie, champ. en gorg. roomsaus

Di Gamberetti

14,00

gamba's, knofl, pepers, tomaat,
olĳfolie

Tipi di
Lasagne

Delicato
Pasta al forno
Spaghetti al Forno

12,25
13,25

met groenten, gehakt, room en kaas

Tortellini al Forno

12,75
13,75

13,75

met gorgonzolakaas

Lasagne al Salmone

13,75

Lasagne Quattro Form.

14,50

met 4 srt kaas

groenten, gehakt, room en kaas

12,75

Canneloni

Lasagne al Gorgonzola
met gerookte zalm

Bolognesesaus, room en kaas

Tortellini della Casa

13,00

de originele

met Bolognesesaus, room en kaas

Penne della Casa

Lasagne Bolognese

4 deegrolletjes met gehaktvulling

Lasagne al Vegetariana 13,00
de vegetarische variant (V)

Canneloni ricotta (V)
4 deegrolletjes gevuld met
ricottakaas en spinazie

Pasta Mista
lasagne, tortellini en canneloni

11,25
13,75

Alle pasta al forno en lasagne hebben een langere bereidingstĳd
alle gerechten met een (V) hebben geen vlees of vis

Menu
per bambini
kindermenu 7,50

kipnuggets, patat, mayonaise en een schatkistje

allergie informatie? vraag één van onze medewerkers naar meer informatie

Pizze Tradizionale
Margherita (V) 9,99
tomatensaus, kaas

Borromea

11,25

tomatensaus, kaas, ham

Salame

11,25

tomatensaus, kaas,
salami

Capricciosa
Americana

tomatensaus, kaas,
paprika, pikante salami

Napoletana

Funghi (V)

11,25

tomatensaus, kaas,
champignons

12,25

Mozzarella (V)

tomatensaus, mozzarella

11,75

Ananas (V)

tomatensaus,
mozzarella, ansjovis

Tonno

Hawai

12,25

Romana (V)

Fantastica
11,75

Peasana (V)

tomatensaus, kaas,
paprika, champignons

11,50

Contadina
Olandese

tomatensaus, kaas,
ham, salami

Cipolla (V)

tomatensaus, kaas,

11,75

tomatensaus, kaas,
Parmaham, rucola

Caprese (V)

13,00

tomatensaus,
mozzarella, verse tomaat,
verse basilicum
tomatensaus, kaas, champ,
uien, papr, artisj, olĳven

San Marino

tomatensaus, kaas, champ,
salami, ham, uien

13,25

Siciliana

tomatensaus, mozzarella, 13,25
ansjovis, kappertjes, olĳven

Gorgonzola (V)

13,75

tomatensaus, gorgonzolakaas

Valentino

13,25

tre Salami

13,75

tomatensaus, kaas, ham,
champ, ananas
tomatensaus, kaas, salami,
pikante salami en chorizo

Quattro Stagioni 13,25
tomatensaus, kaas, champ,
paprika, salami, ham

Di Mare

tomatensaus, kaas,
zeevruchten, kappertjes

13,25

Quattro Formaggio

14,75
tomatensaus, kaas,
mozzarella, feta, gorgonzola

Melanzane (V)

tomatensaus, kaas, gegrilde14,25
aubergines en feta

11,75

12,00

Spek

Parma

13,00
tomatensaus, kaas,
salami, ham, champignons

Vegetariana (V)13,25

uien en olĳven

tomatensaus, kaas,
paprika, champ, spek

12,75

12,75

tomatensaus, kaas,
ham, ananas

tomatensaus, kaas,
artisjokken, olĳven

12,50

tomatensaus, kaas,
tonĳn, uien, olĳven

tomatensaus, kaas,
ananas

tomatensaus, kaas,
salami, champignons

12,25

tomatensaus, kaas,
champignons, ham

13,25
15,25

Zingara

14,25

Salmone

14,75

Speciale

14,00

tomatensaus, kaas, champ,
papr, ham, pikante salami,
pepers, zeer scherp!
tomatensaus, kaas,
gerookte zalm, rode uien,
kappertjes
tomatensaus, kaas, ham,
champ, papr, salami,
tonĳn

Shoarma

14,25

tomatensaus, kaas,
lamshoarma

Pollo

tomatensaus, kaas, 14,25
kipfilet,
champignons, rode uien

O Sole Mio

14,25
tomatensaus, kaas, champ,
papr, ham, salami, pikante
salami, artisjokken,
olĳven en een ei

Alle pizza's met een (V) hebben geen vlees of vis

Luchtige
calzones
Calzone

kaas, champ, ham, salami, paprika
met bolognesesaus

Calzone Vegetariana (V)

14,50
14,50

15,00

kaas, champ, papr, ham, salami, gorgonzolakaas,
met bolognesesaus

Calzone Quattro Formaggio

14,50

kaas, lamshoarma, met knoflooksaus

kaas, paprika, champ, uien, artisjokken, olĳven,
met vegetarische saus

Calzone Gorgonzola

Calzone Shoarma
Calzone Shoarma speciaal

kaas, lamsshoarma, paprika, uien, champ,
met knoflooksaus

Calzone Kipshoarma

kaas, kipshoarma, met knoflooksaus

15,50
14,50

15,50

kaas, ham, champ, papr, salami, 4 srt kaas,
met bolognesesaus

allergie informatie? vraag één van onze medewerkers naar meer informatie

Carne
alla griglia
Filetto
gegrilde Ierse ossenhaas 200 gram keuze uit:
ai ferri 27,00
gegrild rare, medium of well done

al pepe verde / coi funghi / al gorgonzola 29,00
groene pepersaus / champ. roomsaus / gorgonzolaroomsaus

Pollo
alla griglia 17,50 / coi funghi 18,50
gegrilde kipfilet / met champ. roomsaus

mixed grill 26,50
met ossenhaas, lamspies,
kipfilet en lamskoteletjes

Spiedini di carne 19,50
gegrilde lamsspies

Cotolette d'agnello alla griglia
6 gegrilde lamskoteletjes 24,00

specialità di
vitello
Scaloppina alla Milanese 22,50
kalfs Wiener Schnitzel

Saltimbocca alla Romana 22,50
kalfsvlees met Parmaham,salie en witte wĳn

Scaloppine alla Parmigiana 24,50
kalfsvlees, groenten, aubergine,
tomatenroomsaus en kaas uit de oven

Scaloppine al Gorgonzola 24,50
kalfsvlees met gorgonzolaroomsaus

Carne
straniera

Pesce
dal mare

18,00
met patat, salade, sauzen naar keuze
16,50
Shoarma Schotel

Scampi alla griglia

Spare-Ribs

met patat, salade, sauzen

Shoarma Schotel speciaal17,50
met gebakken paprika, uien, champ.,
met patat, salade, sauzen

22,50

gegrilde grote zeegarnalen

Sogliolette

22,00

in roomboter gebakken sliptongetjes

Sogliola al burro

28,75

in roomboter gebakken zeetong
+/- 350 - 400 gram

Alle vlees- en visgerechten worden geserveerd met
keuze uit aardappelen uit de oven of patat,
witlof en salade

Pallina
di gelato

deliziosamente
dolce

Bambino

5,00

schatkistje met chocolade- en vanille ĳs

6,50

Dama bianca

7,00

Tiramisú
huisgemaakt, onze specialiteit

Tartufo bianco

vanille ĳs met chocoladesaus en
slagroom

truffel van vanilleĳs met cacao 7,00

Stracciatella

Cocos ĳs in een halve cocosnoot

7,00

vanille ĳs met chocolate-chips
en chocoladesaus en slagroom 8,00

Gelato al limone

Coppa Cocco
Warme appeltaart

7,00
7,50

geserveerd met een bolletje kaneelĳs

citroen sorbet ĳs (lactosevrĳ)

Ben & Jerry’s 100ml

Gelato alla Cannella 7,00

Caramel Chew Chew,
chocolate fudge brownie,
Cookie dough of Strawberry cheesecake

kaneelĳs, caramelsaus en slagroom

gelato di pistacchio

7,00

6,50

Pistache en slagroom

caffè
di lavazza
Espresso
Caffè Doppio

2,50

dubbele espresso

4,25
2,75
3,00

3,00
Thee
3,50
Verse munt thee
Cioccolata con panna 3,25

Caffè
Cappuccino
Latte macchiato 3,00
Caffè Latte
3,00

warme chocolademelk met slagroom

koffie verkeerd

Italian Caffè

Caffè con panna 3,00

koffie met Amaretto

koffie met slagroom

Irish Caffè
Calipso Caffè
koffie met Tia Maria

French Caffè
koffie met Grand Marnier

Alle koffie ook decafé beschikbaar!
Dank u voor uw bezoek en graag tot ziens !
Ook bezorgen wĳ al onze gerechten
Online bestellen: www.osolemio-almere.nl
Reserveren: info@osolemio-almere.nl
Like ons op:
www.facebook.com/osolemioalmere

6,00
6,00
6,00
6,00

bevande

birre

Frisdranken
2,75
Cola
Cola zero
Fanta
Cassis
chaudfontaine blauw /
rood
tonic
Bitter lemon
Ginger ale
sprite
fuze tea
3,00
¾ Acqua di panna
6,50
¾ san pellegrino
6,50
Verse jus’d orange
4,00
Appelsap
2,75
Fristi/ Chocomel (koud) 2,75

Bier

aperitivi

digestivi

Port rood
sherry medium dry
Martini
Rosso Antico
Marsala
Jonge Jenever
Safari
Amaro Ramazzotti
Campari
Vieux
Wodka
Bacardi
Gin
Malibu
Raki

3,50
3,50
4,25
4,00
4,00
4,00
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
5,00

2,90

(0,25 l. Heineken 5%, tap)

Bier groot

5,75

(0,5 l. Heineken 5%, tap)

birra moretti 4,6%

3,50

(Italiaans bier, tap)
2,50
heineken 0.0 (flesje)
2,75
amstel radler (0,0% of 2,0%)
affligem blond 6,8% (flesje) 4,50

Texels skuumkoppe 6%
Texels skiller wit 5%
bier van het moment

Cynar
Amaro Averna
Amaro Monte Negro
Vecchia Romagna
Bailey's
Limoncello
Tia Maria
Amaretto
Grappa
Cointreau
Grand Marnier
Drambuie
Congac
Sambuca
Licor 43
Frangelico
Kahlúa
Whisky (diverse
soorten, vanaf)

4,00
4,00
4,00
4,50
4,50
4,25
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
6,00
4,50
4,50
4,50
4,50
6,00

4,50
4,50
4,00

Vini rossi
rode Wĳnen
per glas of fles
La Colombara Lambrusco
Puglia Amabile Rosso 75 CL

vitenova montepulciano
d'abruzzo 0,75 cl

een heldere robĳnrode kleur met frisse
en fruitige aroma's en een zachte
lichtzoete smaak. Deze wĳn is tevens
licht mousserend.

de Montepulciano d’Abruzzo Vitenova is
een intens robĳnrode wĳn, gemaakt van
100% Montepulciano druiven. In de geur
komen kersen duidelĳk naar voren, naast
een vineuze geur met een beetje
boslucht. lichte smaak met veel
gemiddelde body en voldoende tannines

Per glas 3,75
per fles 19,50

Per glas 3,75
per fles 19,50

per fles
Chianti Gonfalone DOCG 0,75 cl

Wie kent het niet? Waarschĳnlĳk is Chianti de
meest beroemde rode wĳn uit Italië. ten zuiden
van Florence in Toscane vind je de streek met
dezelfde naam waar deze wĳn vandaan komt. In ½
liter of 1 liter mandfles

per ½ liter fles 13,50
1 liter fles 23,50

Cesari essere bardolino 0,75 cl
Rood en zwart fruit, zwarte peper, jam en
houtinvloeden. Zachte gemiddelde tannines,
volle body en gemiddelde zuren. Afgerond
in een bovengemiddelde afdronk.

Primocolle Chianti Classico
0,75 cl
Levendige frisse Chianti met kenmerkende
florale tonen zoals viooltjes
samengesmolten met rĳpe zwarte kersen.
Opwekkend door het samenspel tussen
delicate zuren en zachte tannines.

per fles 25,00
Oltremare Terre Siciliane
Nero d`Avola 0,75 cl
Deze Siciliaanse wĳn heeft een fruitige
smaak waar je bramen en bosbes in
terug kan vinden, soepel en perfect
voor vlees gerechten.

per fles 21,50

per fles 20,50

Corte Giara Valpolicella Ripasso la
Groletta 0,75 cl

Cesari valpolicella classico
0,75 cl

Deze Ripasso heeft een diepe robĳnrode kleur.
De smaak van rood fruit combineert goed met
zoete specerĳen en maakt vervolgens plaats
voor subtiel gekruide kruiden.

Gerardo Cesari werd opgericht in 1936 en
werd al snel wereldwĳd synoniem voor
wĳnen uit de omgeving van Verona. Bevat
frisse aroma’s van bosfruit en viooltjes.
De smaak is zacht en fruitig.

per fles 37,50

per fles 25,00

vini bianchi
witte Wĳnen
per glas of fles
Cesari duetorri pinot grigio
0,75 cl
een heerlĳke, frisse witte wĳn op
basis van de 100% Pinot Grigio
druivensoort. De frisse en fruitige
Pinot Grigio van Cesari heeft een
aangename geur van Citrus fruit,
en is op het gehemelte uitstekend
gebalanceerd tussen zuur en
mineraal.

Per glas 4,25
per fles 20,50

Cesari duetorri
pinot grigio blush
rose 0,75 cl
Mooie lichtroze tint,
aroma's van vers fruit
en bloemen. Geurig,
droog, crispy en goed
uitgebalanceerd.

Per glas 4,25
per fles 20,50

Cesari essere
chardonnay 0,75 cl

La Colombara Lambrusco Puglia
Amabile bianco 0,75 CL

Per glas 4,25
per fles 20,50

Per glas 3,75
per fles 19,50

Citrusfruit, appel en perzik.
Bovengemiddelde zuren en
dito body. Korte afdronk en
fruitige smaken.

Befaamde licht mousserende witte wĳn uit
Italië. Helder bleekgeel van kleur en delicaat
geurend naar rĳp wit fruit met tonen van
verse druiven, witte perzik en peer. Delicaat
zoet en verfrissend.

per fles
Oltremare Grillo 0,75 cl
Het prachtige Sicilië produceert al
sinds mensenheugenis wĳn. De
Grillo is de meest aangeplante en
inheemse witte druif van het
eiland.
Een uitgesproken aroma van
citrusvruchten en tropisch fruit.
De smaak is rond en vol, heel klein
beetje ‘vettig’ , maar toch super
fris door de uitgebalanceerde
zuren.

per fles 20,50

Piersanti verdicchio
0,75cl
Deze witte wĳn is afkomstig uit
het wĳngebied De Marken, de
wĳngaarden liggen in de
heuvels rond de plaats Jesi.
Deze klassieke witte wĳn heeft
een lichte kleur, de geur is
zacht en subtiel met tonen van
amandelen. De smaak is fris en
droog met een klein
aantrekkelĳk bittertje in de
afdronk.

per fles 21,50

Le piazze orvieto classico
0,75 cl

Cesari soave classico
0,75 cl

De druiven voor Le Piazze Orvieto
Classico komen van 'contract'
wĳngaarden uit de Orvieto streek
(Umbrië) en meer bepaald het
kleine geografische
oorsprongsgebied 'Classico'. De
streek is heuvelachtig. De
wĳngaarden zĳn gelegen tussen
500 en 700 meter hoogte en de
bodem bestaat voornamelĳk uit
klei. Droge, licht kruidige wĳn.

per fles 24,50

per fles 22,50

Wĳn gemaakt van de Soave
druif. Bevat aroma’s van rĳp
fruit, citrusfruit en bloemen
en heeft gemiddelde zuren en
body

