
DINER 
KAART
trattoria Aimo

Volg ons ook op facebook: www.facebook.nl/aimovino

catering
Aimo komt ook graag bij u thuis of op het werk. Een 

receptie, een feestje of lunch? Met Aimo verrast u uw 
gasten en relaties met een Italiaanse smaakbeleving.

Van heerlijke broodjes, verse en ambachtelijk gemaakte 
gerechten en delicatessen.

Wij spreken het graag met u af. En bovendien selecteren 
wij op uw verzoek ook onze mooie Italiaanse wijnen.

Opera avonden 
De lyrische sopraan Sandra Fluttert won in 2003 het 
Euregio-zangconcours in Terborg op vier onderdelen, 

namelijk: oratorium, opera, operette en moderne muziek.

Elke 3e zaterdag van de maand organiseren wij een  
opera-avond met zang en een 4-gangen diner.

Aanmelden kan via onze website:  

www.aimovino.nl/opera
Per mail of telefoon: 0573 - 21 5000

Kijk ook op de website: www.aimovino.nl

0573 21 5000

Smeestraat 12 
7241AT Lochem
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Openingstijden Trattoria
Maandag: Gesloten

Dinsdag:  Gesloten

Woensdag:  12:00 - 18:00

Donderdag:  12:00 - 21:00

Vrijdag:  12:00 - 21:00

Zaterdag:  12:00 - 21:00

Zondag:  Gesloten



Primi è Secondi
Hoofdgerechten

Tagliatelle con pollo € 15,50

Verse tagliatelle met kippendijen, citroen, room,  
Italiaanse kruiden, pijnboompitten en rucola.

Pasta Norma € 14,50

Heerlijke pasta in een tomatensaus met gebakken  
aubergine, lekker veel knoflook, basilicum en pecorinokaas. 

Pasta alla Sugo di Maremmana € 14,50

Pasta met wildzwijn, porcini en truffel.

Lasagne Tradizionale € 13,50

De traditionele vlees lasagne, zoals “La Nonna” het maakt.

Tagliatelle con gamberi alla Calabrese € 15,50

Verse tagliatelle met gamba’s in een knoflook-roomsaus.

Stufato di merluzzo € 18,50

Stoofpotje van kabeljauw, ui, citroen, paprika, tijm,  
tomaat en courgette.

Saltimbocca € 21,50

Kalfsvlees met een plakje prosciutto di Parma,  
blaadje salie. Geserveerd met Italiaanse contorni.

Stufato di vitello alla Milanese € 21,50

Een overheerlijke stoofschotel met kalfssucade, die  
uren op het vuur heeft staan pruttelen. Geserveerd met  
Italiaanse contorni.

Piatto vegetariano € 17,50

Verse ravioli gevuld met spinazie en ricotta, gevulde  
portobello en Sardijnse tomatensaus.

antipasti 
Voorgerechten

Carpaccio Traditionale € 12,50

Dun gesneden ossenhaas, geroosterde pijnboompitten,  
parmigiano, olijfolie en rucola.

Insalata con prosciutto di Parma € 10,50

Gemengde salade met prosciutto di Parma, gegrilde  
aubergine, verse munt en een mango balsamico dressing. 

Insalata Mediterranea € 9,50

Gemengde salade met gegrilde groenten, geserveerd met  
een dressing van dadelvijgen balsamico, pijnboompitten, 
huisgemaakte croutons en parmigiano.

Carpaccio di Salmone  € 12,50

Dungesneden zalm geserveerd met citroen  
koriandermayonaise, rucola en avocado ijs.

Vitello tonnato € 12,50

Kalfsmuis geserveerd met tonnato, kappertjes en rucola.

Antipasto Aimo € 12,50

Vanaf 2 personen
Een mooi en rijk opgemaakte schaal met diverse  
Italiaanse salumi, kazen en gegrilde groenten.

Soep van de Dag € 7,50

Heeft u allergieën, geef dit dan alstublieft aan bij één van onze medewerkers.

WIST U DAT...
 wij alleen verse ingrediënten gebruiken,

 wij uitsluitend ambachtelijke producten van de  
 hoogste kwaliteit verwerken,

 wij op onze broodjes alleen eigengemaakte  
 crèma’s serveren,

 wij wijnproeverijen organiseren,

 wij graag uw catering verzorgen,

 u ook thuis van onze gerechten kunt genieten.

Dolce Desserts
Nagerechten

Panna cotta € 6,95

Huisgemaakte Tiramisu € 7,50

Limoncello taart € 5,95

Kaasplankje € 10,00

Dolce Aimo € 12,50

Proeverij van onze nagerechten

Al onze voorgerechten worden geserveerd met brood 
en kruidenboter of tapenade.

WIJNADVIES NODIG?
VRAAG GERUST NAAR SANDRA! 


