
Wenst u aanpassingen (vegetarisch,…) of bent u allergisch voor bepaalde ingrediënten, gelieve dit te melden. Ons team is op de hoogte van de allergenen in onze gerechten. Prijzen in euro.

LUNCH L’APERI VINO OSTERIA
(  TE VERKR I JGEN VAN D INSDAG T/M Z ATERDAG VAN 12U TOT 17U )

LUNCH:  2-GANGEN

Stel zelf je lunch samen uit onderstaande gerechten. 

De koffie of thee met friandises krijg je er gratis bij!

VOORGERECHTEN

Antipasto Dell’ Aperi Vino p.p. 14,00
Italiaanse vers afgesneden charcuterieën en kazen met chutney’s, 
bruschetta, gegrilde groenten

Vitello tonnato 20,00
Dun gesneden kalfsfilet, langzaam gegaard, tonijnmayonaise, 
kappertjes

Salmone marinato 22,00
Gemarineerde zalm, tequila, dille, limoen en een kruidenroom

Calamaretti en scampi fritti  22,00
Gefrituurde inktvisjes, scampi en groentjes, geserveerd met 
pikante mayonaise

Tagliolini al ragu 15,00
Tagliolini met typische Bolognese saus

Spaghetti alle vongole  18,00
Spaghetti met venusschelpen, huisgemaakte pesto en 
geconfijte tomaatjes

Ravioli pomodorini, basilico & cuore di burrata  14,50
(veggie) 
Ravioli met ricotta en spinazie, tomaten-basilicumsaus en caponata 
van groenten

HOOFDGERECHTEN

Scaloppina L’ Aperi Vino  22,00
Kalfslapje, Parijse champignons, roomsausje, basilicum, 
San Marzano tomaat, spekjes, aardappelen uit de oven

Scaloppina alla Milanese 23,00
Gepaneerd kalfslapje, krokant gebakken met een salade 
van rucola en pachino tomaatjes en verse frieten

Tagliata di manzo 25,00
Gebakken filet pur in schijfjes geserveerd, olijfolie extra vergine 
gearomatiseerd met rozemarijn en jeneverbes, rucola, 
pachino tomaatjes en aardappelen uit de oven

Merluzzo alla Livornese 22,00
Kabeljauwhaas gegaard in tomatensaus, kleine datterino tomaten, 
taggiasche olijven en basilicum, aardappelen uit de oven met 
gebakken ui en zoete pepers

Verdure gratinate (veggie) 18,00
Mix van gegratineerde groenten zoals tomaten, courgette, 
aubergine, avocado, bloemkool, paprika met tagliolini aglio olio

Tagliolini al ragu 20,00
Tagliolini met typische Bolognese saus

Spaghetti alle vongole 24,00
Spaghetti met venusschelpen, huisgemaakte pesto en 
geconfijte tomaatjes

Ravioli pomodorini, basilico & cuore di burrata 18,50
(veggie)
Ravioli met ricotta en spinazie, tomaten-basilicumsaus en 
caponata van groenten



Wenst u aanpassingen (vegetarisch,…) of bent u allergisch voor bepaalde ingrediënten, gelieve dit te melden. Ons team is op de hoogte van de allergenen in onze gerechten. Prijzen in euro.

Beste fijnproever

Elke eerste zondag van de maand organiseren wij een 
rijkelijk Italiaanse brunch in buffetvorm. Een gezellig en 
sfeervol event om samen met vrienden, geliefde en/of 
familie van te genieten (of bij speciale gelegenheden)! 
Wees welkom vanaf 11u tot 15u.

Tip: zin om nadien te gaan shoppen? Ook elke eerste 
zondag van de maand is het koopzondag in onze 
gezellige shoppingstad. Verschillende winkels openen 
de deuren en verwelkomen je met open armen.

Ons buffet bestaat uit een ontbijt, koude en warme 
 voorgerechten, hoofdgerechten (vis-, vleesgerechten, 
pasta’s en pizza) en een overheerlijk dessertbuffet!

ZONDAGSBRUNCHMENU
(Onderstaande gerechten kunnen wisselen naargelang het seizoen 
of het aanbod van de producten)

 – Frittata
 – Omelet met tomaat, peterselie
 – Gebakken pancetta
 – Antipasta – charcuterieën – kazen
 – Confituur – choco
 – Focaccia; bruin brood

 – Vitello tonnato – dungesneden kalfsfilet, tonijnmayonaise, 
kappertjes

 – Carpaccio van zalm – mierikswortelmayonaise – limoen
 – Parmigiano alla Melanzane – gegratineerde aubergine  
uit de oven, tomaat, Parmigiano

 – Salade caprese – mozzarella – tomaatjes – basilicum
 – Pizza Margherita

 – Escalope Buon Eatalia – Kalfslapje, Parijse champignons, 
roomsausje, basilicum, tomaat, spekjes

 – Suprême van zwartpootkip, gebakken paddenstoelen
 – Kabeljauwhaas gegratineerd, broccoli, peterseliecoulis  
en tomaatjes

 – Penne ragù
 – Ravioli ricotta, botersausje en verse salie
 – Penne met scampi en saus van broccoli
 – Saladebuffet
 – Patate al forno

 – Diverse taarten
 – Tiramisu
 – Panna cotta van citroen en limoncello
 – Tartelette van chocolade
 – Assortiment Macarons 

Prijs zondagsbrunch: € 45 per persoon.


