
 

 

Voorgerechten 
Brood    € 4,50 

Brood met huisgemaakte kruidenboter  

Nacho’s     € 5,25 

Huisgemaakte nacho’s met pittige 
salsasaus  

Bruschetta     € 5,50 

Huisgemaakte brood met gemarineerde 
tomaten 

 

Warme voorgerechten  
Garnalen Amico   € 15,50 

Garnalen uit de oven met knoflook, 
Spaanse peper, olijfolie, peterselie en 
schaaldierensaus 

Kipsaté    € 9,50 

Kipfilet met satésaus  

Nacho’s Amico   € 12,50 

Huisgemaakte nacho’s, rundergehakt, 
uien, verse tomaten en koriander 
(vegetarisch mogelijk) 

Zalmspies     € 14,50 

Zalm met uien, paprika en pikante 
tomatensaus  

 

Soep & Salade  
Tomatensoep   € 6,50 

Romige tomatensoep met room en pesto 
Vissoep    € 7,00 

Mix van diverse soorten vis  

Linzensoep    € 9,75 

Romige linzensoep met crème fraiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Koude voorgerechten  
Carpaccio     € 13,50 

Dungesneden rauwe ossenhaas, met 
rucola, Parmezaanse kaas en 
Truffelmayonaise 

Burrata     € 11,50 

Verse kaas, cherrytomaten, mix salade en 
extra vergine olijfolie 

Vitello Tonnato   € 13,50 

Dungesneden kalfsvlees met 
tonijnmayonaise, ei en kappertjes 

Antipasto Amico    € 14,50 

Carpaccio, kalfsvlees en verassing van de 
chef 

 

 

Salade Amico   € 15,50 

Rucola met gemixte groenten, avocado, ei, 
cipolla borettane en verse zalm 

Salade Kip    € 12,50 

Gemengde salade met kipfilet, 
cherrytomaten, ei, komkommer, avocado 
en druiven 

Gemengde salade   € 6,50 

Mixed salade  

Griekse Salade   € 7,50 

IJsbergsla met fetakaas, komkommer, 
olijven, cherrytomaten, uien en Griekse 
dressing 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofdgerechten 
Lasagne     € 12,99 

Gemaakt van rundergehakt 

Spaghetti Bolognese  € 11,50 

Spaghetti met tomatensaus, rundergehakt 
en Parmezaanse kaas 

Spaghetti Carbonara  € 12,50 

Spaghetti met roomsaus, spek, eieren en 
Parmezaanse kaas 

Penne All’ Amatriciana  € 14,50 

Penne met pikante tomatensaus en spek 
en uien 

Penne Chef    € 16,25 

Penne met garnalen, olijven, courgette 
met pittige schaaldierensaus 

Kan ook gemaakt worden met 
basmati rijst 

Ravioli Pommodori   € 13,50 

Huisgemaakte Ravioli met ricotta, 
spinazie, romige tomaten en Parmezaanse 
kaas 

Ravioli Funghi Truffel  € 15,50 

Huisgemaakte Ravioli met paddenstoelen 
en truffelsaus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taco Amico   € 17,50 

Taco gevuld met gemengde salade en 
keuze uit kip of rundergehakt 

Biryani Kip    € 16,50 

Basmati rijst met saffraan, kip, groente en 
verse Indiase kruiden 

Biryani Garnalen   € 18,50 

Basmati rijst met saffraan, garnalen, 
groente en verse Indiase kruiden 

Visburger     € 17,50 

Gepaneerde witvis met tomaat, 
komkommer, ijsbergsla en Tartaarsaus, 
geserveerd met frietjes 

Aubergineburger   € 15,50 

Gepaneerde aubergine met tomaat, 
komkommer, uien, mix salade met 
yoghurtsaus, geserveerd met frietjes 

Hamburger   € 14,50 

Rundburger et tomaat, komkommer, uien, 
mix salade met barbecuesaus, geserveerd 
met frietjes 

Amico burger   € 19,95 

Verassingsburger, geserveerd met frietjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pizza 
Margherita    € 9,99 

Tomatensaus, mozzarella, basilicum en 
oregano 

Ham     € 12,50 

Tomatensaus, mozzarella, ham en oregano 

Salami    € 12,50 

Tomatensaus, mozzarella, salami en 
oregano 

Hawaii    € 12,50 

Tomatensaus, mozzarella, ham, ananas en 
oregano 

Quattro Formaggi  € 12,50 

Vier verschillende soorten kaas 

Napoli    € 12,50 

Tomatensaus, mozzarella, ansjovis, 
kappertjes, olijven en oregano 

Peperoni    € 12,50 

Tomatensaus, mozzarella, pikante salami, 
Spaanse pepers en oregano 

Quattro Stagioni   € 13,50 

Tomatensaus, mozzarella, ham, salami, 
champignons, uien en oregano 

Calzone    € 13,50 

Tomatensaus, mozzarella, ham, salami en 
champignons 

Veggie    € 13,50 

Tomatensaus, mozzarella, gegrilde 
groenten, champignons, artisjok, olijven, 
uien, prei en oregano 

Tonijn    € 14,50 

Tomatensaus, mozzarella, tonijn, uien en 
oregano 

Frutti di Mare   € 14,50 

Tomatensaus, mozzarella, tonijn, 
mosselen, garnalen en ansjovis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizza Speciaal 
Taco     € 15,50 

Tomatensaus, mozzarella, rundgehakt, 
salade en knoflooksaus 

Pompoen    € 15,50 

Mozzarella, pompoen, courgette, 
pestodressing 

Spinazie    € 15,50 

Tomatensaus, mozzarella, spinazie, en 
kleine mozzarella bolletjes 

Ortolana    € 15,50 

Mozzarella, gegrilde aubergine en 
courgette, basilicum en oregano 

Mamma Mia    € 16,50 

Tomatensaus, mozzarella, champignons, 
uien, kip, garnalen, Spaanse peper, ei en 
oregano 

Amico    € 16,50 

Tomatensaus, mozzarella, spinazie, 
garnalen, peperoni, kip en oregano 

Bufalina    € 16,50 

Mozzarella, kleine mozzarella bolletjes, 
cherrytomaten, rucola, Parmezaanse kaas 
en pesto 

Parma    € 16,50  

Mozzarella, parmaham, rucola en 
Parmezaanse kaas 

Kalf     € 16,50 

Mozzarella, kalfsvlees, paprika, uien, 
tomaten en oregano 

Chicago    € 16,50 

Mozzarella, avocado, ricotta, pompoen, 
gorgonzola en honing 

Pollo     € 15,50 

Tomatensaus, mozzarella, gebakken kip, 
uien, paprika en oregano 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vis gerechten  
Garnalen Spiezen € 25,50 

Garnalen Spiezen met paprika, 
champignons, uien en pikante 
tomatensaus 

Sliptong   € 24,50 

Sliptong met dille citroenbotersaus 

Salmone alla Saffraan  € 24,50 

Gegrilde Zalmfilet met jumbogarnalen en 
romige saffraansaus 

 

Vlees gerechten  
Ossenhaas 

Gesneden Ossenhaas met rucola, 
Parmezaanse kaas en tomaten 

200 gram 250 gram 300 gram 

€ 24,95 € 28,95 € 31,50 

Entrecote Amico 

Gesneden entrecote met buffelmozzarella, 
tomaten en tomatensaus 

200 gram 250 gram 300 gram 

€ 22,95 € 26,50 € 29,50 

Kip Saté    € 18,50 

Kipfilet met satésaus  

Spare Ribs    € 18,50 

Varkensribben met barbecuesaus  

Spare Ribs worden geserveerd met 
frietjes 

 

Dessert 

Tiramisu    € 6,50 

Chocoladetaart   € 6,75 

Citroentaart   € 6,50 

Worteltaart   € 7,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalm Teriyaki  € 24,50 

Gegrilde zalm met honing, gember, 
knoflook, appelcider en sojasaus 

Fish and Chips  € 19,50 

Witvis met frietjes en Tartaarsaus 

 

Visgerechten worden 
geserveerd met gebakken 
krieltjes en mix salade 
 

 

Kalfsrollade  € 23,50 

Kalfsrollade met spinazie, spek, kaas en 
soja ketchupsaus 

Chili Chicken  € 22,50 

Gepaneerde kipfilet met uien, paprika, 
gember, knoflook, honing en soja 
ketchupsaus 

BBQ Spies   € 25,50 

Gegrilde mix vlees met barbecuesaus 

 

 

Vleesgerechten worden 
geserveerd met gebakken 
krieltjes en mix salade 

 

 

 
Red velvet taart   € 7,25 

Dame Blanche   € 5,75 

Kinderijs    € 4,75 

 


