
PANINI CON SALUMI 
Broodjes met vlees

Salame € 5,50

Olijfolie, salami naar keuze en rucola.

Bologna € 6,00

Mortadella, provolonekaas en rucola.

Parma € 6,00

Olijfolie, parmaham en rucola.

Rustico € 6,00

Pesto, coppa, provolonekaas en rucola.

Romana € 6,00

Arrosto, mozzarella, crema rossa 
en rucola.

Toscano € 6,00

Venkelsalami, provolonekaas, pesto 
en rucola.

Tartufo € 6,50

Parmaham, mozzarella, truffelcreme 
en basilicum.

Vitello € 7,00

Kalfsvlees, tonijnsaus, kappertjes en rucola.

Bresaola € 7,00

Ossenhaas, truffelcrème, parmigiano,
pijnboompitten en rucola.

Tonno € 7,00

Tonijn, rucola, zwarte olijven, 
kappertjes, tomaten en rode ui.

Panino Caldo € 8,95

Broodje uit de oven met tomatensaus,  
kappertjes, coppa ham, zwarte olijven, 
rode ui, oregano, mozzarella. 

PANINI VEGETARIANI 
Vegetarische broodjes

Lorenzo € 5,50

Olijfolie en kaas.

Caprese  € 6,00

Mozzarella, tomaten, pesto en basilicum.

Parmigiano  € 6,00

Parmigiano, balsamico en rucola.

Siciliana  € 6,00

Pecorino, tomaten, pesto en rucola.

Amore € 6,00

Vijgenjam, taleggio en rucola.

Luciano € 7,00

Gorgonzola, vijgenjam, walnoten en rucola.

Smaakvolle salades 

Insalata Mediterranea € 8,50

Gemengde salade met gegrilde groente
en parmigiano, geserveerd met dressing
van vijgen-en dadelazijn. 

Insalata di Bresaola (rundercarpaccio)   € 8,95

Gemengde salade met bresaola, 
pijnboompitjes en parmigiano, 
geserveerd met truffel en balsamico.

Insalata di Parma e Melanzane       € 8,95

Salade met parmaham, aubergine
en munt, geserveerd met een 
dressing van mango balsamico.

Insalata Caprese  € 8,95

Rucola, mozzarella, tomaat, 
 basilicum, pesto.

Insalata Calabrese  € 9,50

Salade met gerookte rundercarpaccio,
huisgemaakte croutons, dressing van
mayo, olijf, tomaat, peterselie, 
pijnboompitten en parmigiano. 

Antipasto schaal Aimo  p.p. € 10,50

Schaal met salumi, kazen en
uitgebreide gegrilde groente.

SOEPEN
Soep van de dag.     € 6,50 

PASTA’S

Pasta alla Bolognese € 10,50

Pasta met traditionele bolognesesaus.

Pasta con Sugo    € 10,50

Alla Maremmana 
Toscaanse pasta met wilde zwijnsaus, 
porcini en truffel.

Pasta alla Norma € 10,50

Pasta met aubergines, tomaten, 
basilicum en knoflook.

Lasagne € 11,50

Gebak

Tiramisu € 3,95

Taart van de week € 3,95

Caffè

Caffè € 2,10

Caffè cafeïnevrij € 2,45

Cappuccino  € 2,50

Espresso   € 1,75

Dubbele Espresso   € 2,50

Latte Macchiato   € 3,50

Thee   € 2,10

Muntthee € 2,50

Verse jus d’orange € 4,00

Appelsap € 1,80

Aqua Pellegrino 
0,75 liter € 4,50

0,37 liter € 2,50

Frisdrank Pellegrino  € 2,50

Peroni Bier  € 3,00

* De keuken sluit altijd 1 uur voor sluitingstijd   
* Heeft u allergieën, geef dit dan alstublieft aan bij één van onze medewerkers

Al onze salades worden geserveerd
met brood en huisgemaakte tapenade.

LUNCHkaart  trattoria Aimo

Wijnadvies nodig? 
Vraag gerust naar Sandra!

Wist u dat...
 wij iedere dag ons eigen brood afbakken,

 wij alleen verse ingrediënten gebruiken,

 wij uitsluitend ambachtelijke producten
 van de hoogste kwaliteit verwerken,

 wij op onze broodjes alleen 
 eigengemaakte crèma’s serveren.  


