
Antipasti Freddi – Koude voorgerechten ( geserveerd met stokbrood ) 
 
Antipasto '' La Lanterna'' : Palet van diverse italiaanse voorgerechten    14,50 
 
Carpaccio Classico : Dungesneden ossenhaas met Parmezaanse  

        kaasschijfjes , rucola en pijnboompitjes       12,50 
 
Carpaccio Salmone : Gerookte zalm met uien en kappertjes       12,50 
 
Prosciutto E Melone : Dungesneden Parmaham met meloen       11,50 
 
Vitello Tonnato  : Dungesneden kalfsvlees met huisgemaakte tonijnmayonaise    11,50 
 
Portie Bruschetta  : ( 5 stuks )  Knoflooktoast met tomaat en basilicum       6,50 
 
Portie Lookbroodjes : ( 5 stuks ) Met kaas en look          6,50 
 
Antipasti Caldi – Warme voorgerechten ( geserveerd met stokbrood ) 
 
Scampi San zeno : 3 Grote garnalen gebakken in een saus van witte wijn,  

    knoflook en tomatensaus         12,50 
 
Melanzane Ripiena Con Parmigiano : Gevulde aubergine met Parmezaanse  

         kaas en tomatensaus        7,50 
 
Cozze Al Forno : Mosselen uit de oven in knoflook - roomsaus       10,50 
 
Funghi Trifolati : Gebakken champignons in knoflook – en witte wijnsaus       8,50 
 
Calamaris Fritti : Gefrituurde inktvisringetjes 2 pers. 17,00 / 1 pers.     10 ,50 
 
Kaaskroketten                                                                                                            10,00 
Garnaalkroketten                                                                                                       12,00 
Duo van Kaas en Garnaal                                                                                         11,00                        

Zuppe – Dagverse soepen ( geserveerd met stokbrood ) 
 
Crema Di Pomodoro : Tomatenroomsoep            5,00         
                                                                              
Zuppa Di Pesce : Verse Vissoep              6,50 
 
Minestrone : Verse Groentensoep              5,00                     
              



Insalata – Salades ( geserveerd met stokbrood )  
 
Scampi Salade : Salade met vers gebakken scampi's, verse tomaat, komkommer,  

          olijven en licht aangemaakt met een balsamicodressing     13,00 
 
Tonijnsalade : Salade met tonijn, komkommer, uien, paprika en olijven     10,50 
 
Caprese Salade : Waaier van tomaat met zachte buffelmozzarella en verse  

  basilicum en olijven           10,50 
 
Salade '' La Lanterna '' : Salade met vers gebakken kipfilet, pijnboompitjes,  

      bacon en een dressing van pesto       12,50 
          
Insalata Con Formaggio E Caprino : Salade met geitenkaas, honing, walnoot  

        en balsamicodressing         11,00 
 

Specialita  Di Carni – Vleesspecialiteiten 
 
Scaloppina Alla Milanese : Gepaneerde kalfschnitzels apart geserveerd met  

         een kruidige tomatensaus        18,00 
Scaloppina ( kalfsvlees ) met saus naar keuze : 
                       met gorgonzolasaus                                                      19,00 
                       met een zachte limoensaus        
                       met champignonroomsaus   
 
Saltimbocca Alla Romana : kalfsvlees omhuld in Parmaham, salie en mozzarella in witte 
wijnsaus                                                                                                                    20,00
   
Entrecote Alla Griglia : Entrecote van de gril op een bedje van gebakken  

   uitjes, paprika en olijven        22,00 
Entrecote  met een saus naar keuze :  
                    met gorgonzolasaus                                                                                  24,50 
           met  champignonroomsaus                                                                                                                             
           met een peperroomsaus  
 
Tagliata Di Manzo : Gegrilde entrecote met verse tomaatjes, gorgonzolakaas          25,50 
       en rucola en Parmezaanse kaasschijfjes  
 
Al onze vis – of vleesspecialiteiten worden geserveerd met aardappeltjes uit de 
oven met rozemarijn en dagverse groentjes of frietjes of spaghetti met look-olie 
of tomatensaus naar keuze !! 



Specialita  Di Carni – Vleesspecialiteiten  
 
 
Ossobucco Alla Milanese : Kalfsschenkel uit de oven, traditioneel gemaakt    20,00 
 
Filetto Di Manzo Alla Griglia : Ossenhaas van de gril op een bedje van  

      gebakken uitjes, paprika en olijven      23,00 
 
Filetto Di Manzo met een saus naar keuze : 
                              met gorgonzolasaus                                                     25,50 
                              met een champignonroomsaus      
                              met een peperroomsaus      
 
Costelette Di Agnello Alla Griglia : Lamskoteletjes van de gril op een bedje  

    van gebakken uitjes, paprika en olijven    19,00 
 
Misto Di Carni : Verschillende soorten vlees van de gril op een bedje van  gebakken 
uitjes, paprika en olijven                                                                                               23,00 
 
                        ***Peperroomsausje of Champignonsausje erbij ?? 2,50 ***                                                               

 
Spare Ribs '' La Lanterna '' : Verse Spare Ribs in een knoflook – en  

     marinadesaus geserveerd met frietjes      17,00 
 
Filetto Di Pollo Alla Griglia : Kipfilet van de gril op een bedje van gebakken  

   uitjes, paprika en olijven        19,00 
Filetto Di Pollo Alla Milanese : Gepaneerde kipschnitzel apart geserveerd  

       met een kruidige tomatensaus       19,00 
 
Filetto Di Pollo  met een saus naar keuze : 
                            met champignonroomsaus                                           20,00 
                            met een peperroomsaus 
 
Pollo Alla Siciliana : Kipfilet met aubergine, gebakken uitjes, paprika,  

       olijven, kappertjes en tomatenroomsaus       21,50 
 
 

Al onze vis – of vleesspecialiteiten worden geserveerd met aardappeltjes uit de 
oven met rozemarijn en dagverse groentjes of frietjes of spaghetti met look-olie 
of tomatensaus naar keuze !! 


