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Antipasti
1. Pane all'aglio  € 6,50
Knoflookbrood met kruidenboter

2. Zuppa di Pomodoro  € 5,00
Tomatensoep

3. Drentsche mosterdsoep  € 5,00
met een garnituur van droge worst

4. Insalata Formaggi  € 10,00
Frisse salade met brie, walnoten en honing

5. Insalata di Lucca  € 9,00
a'la minute gemaakte tonijnsalade

6. Insalata Caprese  € 9,25
Salade met tomaat en buffelmozzarella

7. Insalata Mista  € 7,50
Gemengde salade

8. Bruchetta Pomodoro  € 8,50
Warme bruchetta met tomaat, pesto, mozzarella, rucola en verse knoflook

9. Bruchetta Salmone  € 9,75
Warme bruchetta met gerookte zalm, pesto, mozzarella en rucola

10. Pane con burro  € 5,00
Pizzabroodjes met kruidenboter

11. Anti pasti (vanaf 2 pers.)  € 8,50
Verschillende kaas en vlees soorten geserveerd met brood, kruidenboter en tapenade p.p.

12. Carpaccio  € 12,50
Flinterdun gesneden ossenhaas afgemaakt met balsamicodressing, citroen, pijnboompitten, 
rode ui, parmezaanse kaas en rucola

13. Gemarineerde olijven  € 5,50

14. Proscuitto e meloné  € 10,50
Parmaham met meloen

15. Champignons gratiné  € 9,50
Gegratineerde kastanjechampignons met ui, knoflook, roomkaas en verse kruiden

16. Gamba's pil a pil  € 12,50
Grote garnalen in een saus van knoflook, chilipepers en ui. Geserveerd met pizzabroodjes

17. Kip piri piri  € 9,75
Gemarineerde kippenvleugels met huisgemaakte knoflook- en gember-pepersaus

18. Spareribs  € 9,75
Kleine portie gemarineerde spareribs met huisgemaakte knoflook- en gember-pepersaus
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Visgerecht
Bestel als bijgerecht Spaghetti Aglio Olio (ook vega) voor € 4,75

75. Zeebaarsfilet  € 22,50
Filet gebakken op de huid, geserveerd op een bedje van Aglio Olio

76. Kabeljauw  € 22,50
Kabeljauw met huisgemaakte ravigottesaus

77. Tongschar  € 23,00
Tongscharfilet met een zachte mosterdsaus

78. Gamba's Aglio Olio  € 24,50
Grote gemarineerde garnalen geserveerd met knoflookspaghetti

Vleesgerecht
Bestel als bijgerecht Spaghetti Aglio Olio voor € 4,75

80. Spareribs  € 23,00
Gemarineerde spareribs met huisgemaakte knoflook- en gember-pepersaus

81. Tournedos  € 28,50
"De koning van de biefstuk" opgediend met kastanjechampignons

82. Di Lucca Speciaal  € 22,50
Een compositie van stukjes gebakken ossenhaas en varkenshaas met ui, champignons, spek, 
tomaten, tijm en knoflook

83. Saté van varkenshaas  € 21,00
geserveerd met huisgemaakte pindasaus, frietjes en salade

84. Schnitzel  € 21,00
met gebakken ui, champignons, spek en champignonroomsaus

85. Scaloppa  € 22,50
Medaillons van varkenshaas geserveerd met romige gorgonzolasaus

86. Mixed grill  € 22,50
Een combinatie van gegrilde biefstuk, kip, varkenshaas en spareribs. Geserveerd met 
huisgemaakte kruidenboter

87. Lendebiefstuk (260 gr.)  € 26,00
Malse biefstuk geserveerd met een zachte pepersaus

88. Lendebiefstuk Ladystyle (180 gr.)  € 22,50
Malse biefstuk geserveerd met een zachte pepersaus

89. Kalfsoester  € 24,50
Biefstuk van het kalf met een romige gorgonzolasaus

90. Surf & Turf  € 27,50
Een combinatie van biefstuk en gepelde, gemarineerde gamba's
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Dessert
120. Dame Blanche  € 7,50
Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom

121. Gelato alla noce  € 8,50
Walnotenijs met caramelsaus en slagroom

122. Cheese-cake  € 8,50
Gemaakt van witte chocolade en karamel met slagroom

123. Tiramisu  € 8,50
Huisgemaakt Italiaans dessert van mascarpone en in koffie en amaretto gedrenkte lange 
vingers, met vanille ijs

124. Panna cotta  € 7,50
Roomdessert (wisselende smaak) met een bol ijs en slagroom

125. Koffiedessert  € 8,50
Glas gevuld met vanille ijs, likeur 43, koffie en slagroom

126. Banaan Royale  € 8,50
Vanille ijs met banaan, chocoladesaus, advocaat en slagroom

127. Chocolade speciaal  € 9,00
Huisgemaakte smeuïge chocoladetaart geserveerd met een bol sorbet ijs en slagroom

128. Kinderijs  € 7,00
Bol ijs met aardbeiensaus, slagroom, smarties en een surprise


