


ANTIPASTI

Pane con olio d’oliva e sale marino
italiaans brood met olie en zeezout

Olive assortite 
olijven

Tavola di legno di formaggio
provolone taleggio fontina gorgonzola dolce en  
ingelegde geroosterde groenten

Tagliere di affettati
mortadella, parmaham, salami, spinata romana, 
ingelegde geroosterde groenten

Bruschetta assortita
bruschetta copa di parma, mierikswortel en dadel
bruschetta met artisjok, citroen hüttenkäse en kappertjes                                                         
bruschetta met gamba knoflook en gedroogde tomaat

ENTRATA

Mozzarella di bufala
mozzarella met drie soorten tomaat en pesto
Pinot Grigio Zenato €5,00

Bistecca alla tartara
runder tartaar, truffelmayonaise, parmezaan, ei en
kappertjes
Vermentino di sardegna € 6,00

Caesar Salad
kip, romeinse sla, mosterd mayonaise, ei, ansjovis
en croutons
Chardonnay €5,00 stemmari Sicilië

Vitello Tonnato
kalfsvlees gegaard, tonijn mayonaise, kappertjes
en peterselie
Chiaretto rosé Zenato  €5,00

Melanzane alla parmigiana
aubergine, tomaat, parmezaan en mozzarella
Merlot Dissegna, Veneto  €6,00
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 Vegetarisch | Halal op aanvraag

Heb je een voedselallergie of -intolerantie? Onze medewerkers houden graag rekening met je! Ze kunnen ter plekke 
voor je uitzoeken welke allergenen in onze gerechten zitten. Heb je nog vragen, stel ze gerust of stuur een e-mail naar 
info@lalotteria.nl



PASTA

Pappardella con carne brasata al pomodoro, rucola, 
parmigiano e cremolata
pappardelle met in tomaat gestoofd rundvlees rucola, 
parmezaanse kaas en gremolata
Barbera d’alba € 6,50

Risotto agli asparagi con uovo in camicia, pecorino 
e pomodorini
risotto met groene asperges, gepocheerd ei, pecorino 
en tomaat
Chardonnay €5,00 stemmari Sicilië

Ravioli di pastinaca e tartuto con zucchini grigliati 
e salsa di carota
ravioli, pastinaak, truffel, gegrilde courgette en 
wortel botersaus
Montepulciano d’abruzzo Rimbaldo € 4,00

Spaghetti alle vongole
spaghetti met tomaat vongole olijven peterselie en 
parmezaanse kaas
Grillo €4,00

Mezzaluna di patate e piselli con prezzemolo e 
burro affumicato
mezzaluna aardappel doperwten en peterselie 
gerookte boter
Vermentino di sardegna € 6,00

PIZZA

Salciccia
venkel, hazelnoot en worst

Pizza bietola rossa e caprino
rode biet, geitenkaas en balsamico

Quattro formaggi
vier kazen

Crudo, mascarpone e pistacchio
parmaham, mascarpone en pistachenoten

Margherita
cherrytomaten, rucola en parmezaanse kaas
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PANE / ZUPPE

Fette di pane grigliato con caprino
geitenkaas, venkelsalade en hazelnoot

Fette di pane grigliato con crudo
parma ham en tappenade

Ciabatta gorgonzola
ciabatta met gorgonzola, rucola en balsamico

Focaccia di manzo grigliato
foccacia brood met gegrild rundvlees, truffelmayonaise 
en parmezaanse kaas

Zuppa del giorno
dagelijks wisselende soep

CARNE / PESCE

Saltimbocca
kalfsvlees met salie, parmaham en tomaat
Montepulciano d’abruzzo  €4,00

Bistecca italiana
italiaanse biefstuk met gepofte knoflook jus
Barbera d’alba € 6,50

Sgombro al forno con limone e arancia
hele makreel uit de oven met citroen, sinaasappel en laurier
Chardonnay Stemmari Sicilië  €5,00

Pescato del giorno
vangst van de dag met passend garnituur

CONTORNI

Patatine fritte speziate italiane
italiaans gekruide frieten

Asparagi verdi a vapore
gestoofde groene asperges

Spinaci cotti in olio all’aglio
in knoflookolie gebakken spinazie

Insalata di casa
salade van het huis
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DOLCE

Tiramisu
luchtig dessert van mascarpone, koffie en lange vingers

Frutti di bosco con zabaione e gelato al limone
rood fruit met sabayon en sorbetijs

Panna cotta con mirtilli e gelato alla vaniglia
panna cotta met blauwe bessen en vanille roomijs

Torta alle mandorle e arancia
amandeltaart met sinaasappel

7,00

6,50

6,50

6,50



Wij maken het verschil door mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt een nieuwe kans te geven.

Zij volgen bij ons een opleiding tot horecaprofessional waarbij 
praktijkervaring in onze restaurants een belangrijk onderdeel is. 

Ons doel: al het onbenut talent dat nu thuis op de bank zit 
helpen met een opleiding en aan een baan. 

Geniet van onze gerechten én van onze mensen. 

Het team van La Lotteria, powered by The colour Kitchen.

Meer weten? 

Surf als je weer thuis bent naar lalotteria.nl of thecolourktichen.com

Helpen? 

Schrijf dan een mooie review over La Lotteria op


