
FORTEZZA LUNCHKAART tot 17:00 UUR 

FOCCACIA 

Foccacia buffelmozzarella; Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, pesto     €11,50 

Foccacia gerookte zalm; citroenmayonaise, kappertjes, rode ui      €13,50 

Foccacia Vitello Tonnato; kalfsvlees, tonijnmayonaise, kappertjes, zongedroogde tomaat   €11,75 

Foccacia geitenkaas; honing, gepofte bietjes, rozijnen, walnoten      €11,75 

 

PANINO 

Panino Taleggio; Taleggio kaas, pesto, geroosterde groenten, walnoten, aceto    €9,50 

Panino Porchetta; geroosterd varkensvlees, pittige mayonaise, gekarameliseerde rode ui, augurk  €9,75 

Panino Campagnola; Campagnola kaas, tomaat, kweeperengelei, walnoten     €9,50 

Panino Salami Tartufo; truffelsalami, tapenade, mozzarella, komkommer     €9,50 

 

HANDGESNEDEN BROOD met de keuze wit of bruin brood 

Carpaccio van rundvlees; met pancetta, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas    €11,75 

Kroketten van De Rotterdamsche; 2 stuks, mosterd (ook vegetarisch mogelijk)     €7,50 

Gebakken eieren; 3 stuks met ham en/of kaas        €8,75 

 

ANTIPASTI 

Gemarineerde olijven          €3,25 

Pomodori soep; tomaat, basilicum olie, mascarpone       €6,00 

Paprika soep; geroosterde paprika, olie, pancetta kruim       €6,50 

Brood met gezouten boter en tapenade        €6,50 

Bruschetta; tomaat, basilicum, knoflook        €6,75 

Truffelfrites; frites met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas      €4,50 

Arancini; gefrituurde risotto balletjes met Parmezaan en truffelmayonaise     €7,50 

Salami kroketjes met pittige mayonaise        €7,50 

Geroosterde groenten met Italiaanse hummus        €7,25 

Caprese; tomaat, buffelmozzarella, basilicum olie, pijnboompitten, aceto     €11,50 

Carpaccio van rundvlees; pancetta, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitten   €12,75 

Vitello Tonnato; kalfsvlees, tonijnmayonaise, kappertjes, zongedroogde tomaat    €11,75 

Gamba’s Aglio olio; gamba’s uit de oven, olie, peper, knoflook      €13,75 

Tavola di Carne; selectie van 4 Italiaanse vleeswaren, augurk, gekarameliseerde rode ui   €14,50 

Tavola di Formaggio; selectie van 4 Italiaanse kazen, kweeperengelei, walnoten, rozijnen   €14,50 

  



INSALATA 

Insalata mozzarella; buffelmozzarella, geroosterde groenten, tomaat, pijnboompitten   €13,75 

Insalata carpaccio; carpaccio van rundvlees, pancetta, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitten €14,75 

Insalata gamba; gemarineerde gamba’s, knoflook, paprika, bosui, bonen, rode ui    €16,50 

Insalata Capra; geitenkaas, gepofte bietjes, kweeperengelei, rozijnen, walnoten    €14,00 

 

DESSERTS 

Tiramisu; huisgemaakt, lange vingers, mascarpone, Amaretto likeur, koffie, cacao    €6,50 

Dudok bosvruchten cheesecake; geserveerd met slagroom      €5,50 

Dudok chocolade truffel taart; geserveerd met slagroom       €5,50 

Dudok appeltaart; geserveerd met slagroom        €4,50 

Gelato; 3 soorten Italiaans ijs, geserveerd met slagroom       €6,50 

Affogato; Italiaanse espresso, vanille ijs, slagroom        €6,50 

 

LIEVER IETS VAN ONZE DINERKAART? VRAAG ONS NAAR DE MOGELIJKHEDEN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORTEZZA DINERKAART 

ANTIPASTI 

Gemarineerde olijven          €3,25 

Pomodori soep; tomaat, basilicum olie, mascarpone       €6,00 

Paprika soep; geroosterde paprika, olie, pancetta kruim       €6,50 

Brood met gezouten boter en tapenade        €6,50 

Bruschetta; tomaat, basilicum, knoflook        €6,75 

Truffelfrites; frites met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas      €4,50 

Arancini; gefrituurde risotto balletjes met Parmezaan en truffelmayonaise     €7,50 

Salami kroketjes met pittige mayonaise        €7,50 

Geroosterde groenten met Italiaanse hummus        €7,25 

Caprese; tomaat, buffelmozzarella, basilicum olie, pijnboompitten, aceto     €11,50 

Carpaccio van rundvlees; pancetta, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitten   €12,75 

Vitello Tonnato; kalfsvlees, tonijnmayonaise, kappertjes, zongedroogde tomaat    €11,75 

Gamba’s Aglio olio; gamba’s uit de oven, olie, peper, knoflook      €13,75 

Tavola di Carne; selectie van 4 Italiaanse vleeswaren, augurk, gekarameliseerde rode ui   €14,50 

Tavola di Formaggio; selectie van 4 Italiaanse kazen, kweeperengelei, walnoten, rozijnen   €14,50 

ANTIPASTI MISTO; proeverij van voorgerechten voor 2 personen      €29,50 

 

INSALATA 

Insalata mozzarella; buffelmozzarella, geroosterde groenten, tomaat, pijnboompitten   €13,75 

Insalata carpaccio; carpaccio van rundvlees, pancetta, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitten €14,75 

Insalata gamba; gemarineerde gamba’s, knoflook, paprika, bosui, bonen, rode ui    €16,50 

Insalata Capra; geitenkaas, gepofte bietjes, kweeperengelei, rozijnen, walnoten    €14,00 

 

SECONDI (alle Secondi worden geserveerd met frites en mayonaise) 

Italian burger; gegrilde burger van rundvlees, gorgonzola, pancetta, truffelmayonaise (ook vegetarisch mogelijk) €16,50 

Kabeljauw; gebakken kabeljauwfilet, seizoen groenten, saus van Vermentino wijn    €23,50 

Risotto; paddenstoelen risotto, spinazie, paddenstoelen, Parmezaanse kaas     €18,50 

Tournedos; ossenhaas van het rund, pancetta, Campagnola kaas, rozemarijnsaus, seizoen groenten  €28,50 

Zeewolf Saltimbocca; zeewolf filet, Parmaham, salie, saffraansaus, spinazie, seizoen groenten   €24,50 

Entrecote; lendebiefstuk Angus rund, Green Egg barbecue, gepofte knoflook     €24,50 

Piatto del Giorno; wisselend gerecht                        Dagprijs 

TIP!: BESTEL ER LEKKER EEN AGLIO OLIO, TRUFFELFRITES OF SALADE MET GEGRILDE GROENTEN BIJ VOOR €4,50.- 

 



PIZZA 

Margherita; tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum       €10,00 

Marinara; tomatensaus, kaas, oregano, tomaten, knoflook      €11,50 

Salame; tomatensaus, kaas, salami, mozzarella        €12,50 

Fungo; roomsaus, kaas, paddenstoelen, Parmezaanse kaas, pancetta, rozemarijn    €13,00 

Gusto; tomatensaus, kaas, spinazie, Campagnola kaas, champignon, Parmezaanse kaas, pancetta, knoflook €13,50 

Quatro Stagioni; tomatensaus, kaas, ui, champignons, paprika, artisjok     €13,50 

Salciccia; tomatensaus, kaas, Italiaanse worst, Gorgonzola kaas, tomaat, knoflook, ui    €14,00 

Capra; roomsaus, kaas, geitenkaas, asperges, kweeperengelei, pijnboompitten    €13,50 

Pollo; tomatensaus, kaas, olijven, gemarineerde kip, pancetta, Parmezaanse kaas    €14,00 

Gamba; tomatensaus, kaas, gamba’s, Taleggio kaas, knoflook, tomaten, oregano, ui    €16,75 

Prosciutto; tomatensaus, kaas, Parma ham, mascarpone, rucola      €15,50 

Quatro Formaggio: tomatensaus, kaas, 4 soorten Italiaanse kaas, rucola     €15,50 

Pesce; roomsaus, kaas, zalm, asperges, ui, citroen, pijnboompitten     €16,25 

 

PASTA 

Pesto; pestoroomsaus, geroosterde groenten, Pecorino kaas, pijnboompitten, rucola    €12,75 

Lasagne; rundergehakt, tomatensaus, bechamelsaus       €13,50 

Formaggio; roomsaus van Italiaanse kazen, noten, rucola      €15,50 

Carbonara; roomsaus, Parmezaanse kaas, pancetta, zwarte peper, ei     €14,50 

Salciccia; tomatensaus, Italiaanse worst, courgette, olijf, Gorgonzola kaas     €14,75 

Bolognese; rundergehakt, tomatensaus, Parmezaanse kaas      €13,50 

Verde; gemarineerde kip, rozemarijnolie, paddenstoelen, pancetta, Pecorino kaas    €14,50 

Gamberetti; tomatensaus, gamba’s, rode peper, knoflook, peterselie     €16,50 

Salmone; roomsaus, gerookte zalm, courgette, rucola       €16,50 

Manzo; zwarte truffelsaus, ossenhaas, paddenstoelen       €17,25 

 

DESSERTS 

Tiramisu; huisgemaakt, lange vingers, mascarpone, Amaretto likeur, koffie, cacao    €6,50 

Dudok bosvruchten cheesecake; geserveerd met slagroom      €5,50 

Dudok chocolade truffel taart; geserveerd met slagroom       €5,50 

Dudok appeltaart; geserveerd met slagroom        €4,50 

Gelato; 3 soorten Italiaans ijs, geserveerd met slagroom       €6,50 

Affogato; Italiaanse espresso, vanille ijs, slagroom        €6,50 

Sgroppino; limoensorbetijs, prosecco, limoncello       €7,50 


