
  
 

I Pesci– Visgerechten Le Pizze – Pizza’s 
Antipasti Fredde – Koude Voorgerechten 20 

Filetto €24,- 

Alla Funghi: Tournado ossenhaas met gebakken champignons en ui 

37 Scampi €19,50 

Alla Griglia: Gegrilde grote garnalen 59 

60 

61 

Margharita €8,00 
Tomatensaus, kaas 1 

2 

Insalate Mista €7,- 
Gemengde salade Di Limone: Gebakken grote garnalen in citroen brandy wijnsaus (+1,00) 

Alla Provencana: Gebakken grote garnalen met knoflook, ui, en 
peterselie in tomatensaus (+1,00) 
Speedo: Gebakken grote garnalen met knoflook, peterselie en oregano 
in wittewijnsaus (+1,00) 
Roll Stones: Gebakken grote garnalen met gorgonzola, verse 
tomaten en crèmesaus uit de oven (+2,00) 

Alla Crème: Tournado ossenhaas met gebakken champignons, basilicum 

in roomsaus 

Alla Gorgonzola: Tournado ossenhaas met ui, peterselie en gorgonzolasaus 

Alla Pepe: Tournado ossenhaas in groene pepersaus 

Funghi €9,50 

Insalate Caprese €8,50 

Salade met mozzarellakaas en tomaten 

Tomatensaus, kaas en champignons 

Cipolla €9,- 
Tomatensaus, kaas en ui 

3 Insalate alla Fromaggi €9,- 
Salade met diverse soorten Italiaanse kaas 

62 

63 

64 

65 

66 

Peperoni €9,- ** Alla Samar: Gesneden Tournado ossenhaas met gebakken 

champignons en paprikasaus 
Maiala €18,50 

Tomatensaus, kaas, paprika, en spaanse pepers 

Vegetariana €11,50 
Tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ui, olijven en artisjokken 
Romano €8,50 
Tomatensaus, kaas, artisjokken 
Ananasso €10,- 
Tomatensaus, kaas en ananas 
Gorgonzola €11,- 
Tomatensaus, kaas en gorgonzola 
Mozzarella €11,- 

4 

5 

6 

Antipasta Italiano €11,- 
Italiaanse Parmaham, Italiaanse salami, meloen en gorgonzola 
Proscuitto e melone €9,- 
Italiaanse Parmaham met meloen 
Scampi cocktail €8,50 

21 

Alla Crème: Varkenshaas met gebakken champignons en ui in een 

basilicum roomsaus 
38 

39 

Sogliola €22,50 
Profumato: Gebakken tongfilet met garnalen, mosselen en 
zeevruchten in Wittewijnsaus Alla Gorgonzola: Varkenshaas in gorgonzolasaus 

Alla Pepe: Varkenshaas in groene pepersaus 

** Alla Melonzale: Schaal met gemarineerde kophaasjes, 

aubergine en tomatensaus uit de oven (+1,00) 

** Alla Peperoni: Varkenshaas met gebakken ui in pittige 

paprikasaus 

Garnalen cocktail met whiskysaus Alla Gorgonzola: Gebakken tongfilet met gorgonzola 

7 

8 

Salmone Affuicato €9,50 
Vers gerookte zalm met groene salade 

Alla Limone: Gebakken tongfilet met citroen in brandy wijnsaus 

Salmone €18,50 
67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

Carpaccio e L’ olia d’ oliva €10,- 
Dungesneden ossenhaas, gemarineerd in pesto, olijfolie van de eerste 
persing en parmezaanse kaas 

Vino Bianco: Gebakken Zalmfilet in wittewijnsaus 

Alla Limone: Gebakken Zalmfilet met citroen in brandy 

wijnsaus 

Tomatensaus, kaas en mozzarella 
Quattro Fromaggi €12,50 
Tomaten en vier soorten kaas 
Boromea €9,50 

22 

23 

Entrecote €22,- 

Effe Chef: Gebakken Zalmfilet met een sausje van de chef Alla Crème: Entrecote met gebakken champignons en ui in een 

basilicum roomsaus 

Alla Gorgonzola: Entrecote in gorgonzolasaus 

Antipasti Calde – Warme Voorgerechten Tomatensaus, kaas en ham 
40 Calamari fritti €18,- Salame €10,- 

Tomatensaus, kaas en salami 
Bella Italia €10,50 
Tomatensaus, kaas, salami, champignons en paprika 
Prosciutto Funghi €11,- 
Tomatensaus, kaas, ham en champignons 
Quattro Stagioni €12,- 
Tomatensaus, kaas, ham, salami, champignons en paprika 
Hawaii €11,- 
Tomatensaus, kaas, ham, champignons en ananas 
Americano €10,50 

Gefrituurde inktvisringetjes met citroen brandy wijn 9 Funghi Trivolati €6,50 
Gesmoorde champignons in knoflook, peterselie en witte 
wijn saus 

Peperoni steak: Entrecote in pittige paprikasaus 

** Alla Palermitana: Entrecote met verse tomaat, 

mozzarella kaas in wijnsaus uit de oven (+1,00) 
Pollo €17,50 10 

11 

Funghi dello Chef €7,50 
Gebakken champignons met ham, roomsaus en parmezaanse kaas 
uit de oven 
Scampi Trivolati €9,50 
Gesmoorde grote garnalen met uien, knoflook, peterselie, 
verse tomaten en witte wijn 

(Spaghetti – Penne – Tortellini – Tagliatelle) 
La Bardies: Kipfilet met gebakken champignons in roomsaus 

**Alla Mario: Kipfilet met paprika, champignons in witte wijn 

Alla Gorgonzola: Kipfilet in gorgonzolasaus 

41 Aglio e Olio €8,50 

Met olijfolie, Spaanse peper en verse knoflook 
Bolognese €9,50 42 

43 

Alla Kerrie: Kipfilet in kerriesaus 

Petto di Pollo Hawaii: Kipfilet met ham, ananas in wittewijnsaus (+0,75) 

Met gehakt en tomatensaus 
Tomatensaus, kaas, salami en paprika 
Speciaal €11,50 12 

13 

14 

Calamari Fritti €7,50 Alla Funghi €10,- 76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

Gefrituurde inktvisringen met whiskysaus 
Midia me saltsa €7,50 
Gebakken mosselen, ui, knoflook en tomatensaus 
Keftedakia me saltsa €7,50 
Pikante gehaktballetjes in tomatensaus 

Met dungesneden ham, ui, champignons, basilicum en wittewijnsaus 

Carbonara €12,- 

Tomatensaus, kaas, ham, salami, ui, mozzarella en gorgonzola 
** Suggesties van de chef-kok 

Alle vlees- en vis-schotels worden geserveerdmet verse salade,stokbrood, 
warme groenten van de dag, Franse frietjes ofgebakkenaardappels 

Ragazza €11,75 
44 

45 

46 

Tomatensaus, kaas, pikante worst, champignons en paprika 
Bolognese €11,- 
Tomatensaus, kaas en gekruid gehakt 
Nora €11,50 
Tomatensaus, kaas, gekruid gehakt en champignons 
Di Livio €12,- 
Tomatensaus, kaas, salami, gekruid gehakt en ui 
Pollo €11,50 
Tomatensaus, kaas en kipfilet 
Mario €11,75 
Tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons en ei 
Tonno €11,50 
Tomatensaus, kaas, tonijn en ui 
Napolitana €10,50 
Tomatensaus, kaas, ansjovis, kappertjes en olijven 
Mare €12,- 
Tomatensaus, kaas, tonijn, champignons, paprika en ui 
Frutta di Mare €13,50 
Tomatensaus, kaas, tonijn, garnalen, mosselen, ansjovis en inktvis 
Scampi €12,- 
Tomatensaus, kaas en garnalen 
Salamone €13,- 
Tomatensaus, kaas, gerookte zalm en ui 
Calzone €12,50 
Dichtgevouwen pizza met kaas, ui, ham, salami, champignons en paprika 
kip / Gehakt / Gyros (+ 2,00) 
Pizza Spinaci €13,- 
Tomatensaus, kaas, spinazie met verse tomaten en mozzarella 
Pizza Gyros €13,- 
Gyros met tomaat, kaas, ui, paprika en champignons 
Pizza Shoarma €12,50 
Tomatensaus, kaas en shoarma 
Carpaccio €15,- 
Tomatensaus, kaas, dungesneden ossenhaas, pesto, pijnboompitten en rucola 
La Parma €15,- 

Met spek, ui, peterselie, eigeel en roomsaus 

Alla Sofia €11,- 
Alla Griglia – Van de Grill Vleesgerechten 

15 

16 

Melonzane alla parmigiana €7,50 
Aubergine met gehakt, ham, tomatensaus en parmezaanse kaas 
uit de oven 

Met gebakken champignons, gorgonzola en roomsaus 

Bella e Monte €12,- 24 Bistecca a Ferri €19,50 
Gegrilde Biefstuk 

Met broccoli, mozzarellakaas, verse tomaten, champignons en ui 

Paizana €10,50 
25 Filetto a Ferri €24,- 

Gegrilde Ossenhaas 
Spinaci alla forno €7,50 
Spinazie met gehakt, ham, tomatensaus en parmezaansekaas 
uit de oven 

47 

48 

49 

Met gebakken champignons, ui, paprika, tomaten, en roomsaus 

All Pescatore €12,50 
26 

27 

28 

29 

Entrecote a Ferri €22,- 
Gegrilde Entrecote 

17 Pollo a kerry di funghi €7,50 
Dungesneden kipfilet met gebakken champignons, ui en kerriesaus Met diverse soorten vis in wittewijnsaus Pollo a Ferri €17,75 

Gegrilde Kipfilet All Tonno €11,- 

Met tonijn, peterselie, knoflook, olijfolie en tomatensaus 
Pollo Speciaal €18,- 
Malse stukjes kip met ui en paprika in piripiri saus 50 All Fromaggi €12,- 

Le Carni - Vleesgerechten Carne Frita €17,- Met vier soorten kaas 

All Pollo €11,50 Fijn gekruid gehakt met knoflooksaus van de grill 18 51 

52 

Scaloppine €18,50 
30 

31 

32 

Maiale alla Contadina €18,- 

Gemarineerde kophaasjes met ui en paprika van de grill 

Mixed grill €19,50 

Met kipfilet, basillicum en champignons 
Vino Bianco: Kalfsoester in basilicum in witte wijn 

Alla Marsala (typisch Siciliaans): Kalfsoester in Siciliaanse likuursaus 

Leonardo da Vinci: Kalfsoester in gorgonzolasaus 

Alla Limone: Kalfsoester in citroen brandy wijnsaus 

Saltinbocca alla Romana: Kalfsoester met ham, mozzarellakaas, basilicum in 

wittewijnsaus 

All Scampi €15,- 

Grote garnalen, paprika, champignons, ui, basilicum en roomsaus 

All Salamone €13,- Met gegrilde runder gehakt, kophaas en kip 53 

Mixed Grill La Bardies €20,50 Gerookte zalm met ui, peterselie, knoflook en roomsaus 
90 

91 

92 

93 

94 

95 

Met gegrilde entrecote, kophaas en biefstuk 

33 Spareribs €18,- Pasta All Forno - Deeggerechten uit de oven **Alla Parmigiano: Kalfsoester met aubergine, Parmezaanse 

kaas, room en tomatensaus uit de oven (+1,00) Reuze portie gemarineerde spareribs van de grill 
54 

55 

56 

Lasagna all Forno €11,50 
Plakjes deeg afgewisseld met gehakt, ham, kaas en roomkaas 34 

35 

Gyrosschotel €14,- 
19 Bistecca €20,- 

Mix Gyros €17,- 
Alla Funghi: Kogelbiefstuk met gebakken champignons en ui 

Alla Crème: Kogelbiefstuk met gebakken champignons, ui en basilicum in 

roomsaus 

Lasagna Verdi €12,- Mix van Gyros en malse stukjes kipfilet 

Mix Samar €19,50 

Mix van Gyros, kophaas en malse stukjes kipfilet 

36 Vegetarische lasagna gevuld met broccoli, spinazie en verse groenten 
Tomatensaus, kaas, italiaanse parmaham en rucola 
La Bardies €15 ,- 
Laat u verrassen door onze pizza van het huis 

Lasagna all Pesce €13,- 

Plakjes deeg afgwisseld met tonijn, mossenlen, garnalen, zeevruchten, 

kaas en crèmesaus 

Alla Peperoni: Kogelbiefstuk in paprikasaus 

Alla Vino Bianco: Kogelbiefstuk met basilicum in wittewijnsaus 

**Alla Contadina: Kogelbiefstuk met gebakken champignons, ui, ham, paprika, room en 

tomatensaus (+1,00) 
Di t/m Zo van 14.00 tot 22.00 uur Cadeaubon beschikbaar vanaf €25,- 

57 

58 

Cannelloni all Forno €11,- 

Deegrolletjes gevuld met gekruid gehakt met bolognese en crèmesaus 

0487-511505 Sofia Loren €13,- 

www.labardies.nl Schaal uit de oven met lasagna, tortellini, canneloni, bolognese en crèmesaus 


