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Openingstijden Trattoria
Maandag: Gesloten
Dinsdag:  Gesloten
Woensdag:  Gesloten
Donderdag:  12:00 - 21:00
Vrijdag:  12:00 - 21:00
Zaterdag:  12:00 - 21:00
Zondag:  Gesloten

Adres: Smeerstraat 12

 7241 AT Lochem

Tel: 0573 21 5000

Webshop: www.aimovino.nl

Mail: info@aimovino.nl

Lunch
  kaart
Trattoria Aimo



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.

broodjes met vlees Al onze salades worden geserveerd met 
brood en huisgemaakte tapenade.

vegetarische broodjes

Panini con Salumi Smaakvolle saladesPanini Vegetariani

Soepen

Pasta’s

Gebak

Caffè

Salame € 5,50

Olijfolie, venkelsalami en rucola.

Bologna € 6,00

Mortadella, provolonekaas en rucola.

Parma € 6,00

Olijfolie, parmaham en rucola.

Rustico € 6,00

Pesto, coppa, provolonekaas en rucola.

Toscano € 6,00

Venkelsalami, provolonekaas, pesto en rucola.

Tartufo € 6,50

Parmaham, mozzarella, truffelcrème 
en basilicum.

Vitello € 7,00

Kalfsvlees, tonijnsaus, kappertjes en rucola.

Bresaola € 7,00

Ossenhaas, truffelcrème, parmigiano, 
pijnboompitten en rucola.

Insalata Mediterranea € 9,50

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

Insalata di Bresaola  € 10,50

(gerookte rundercarpaccio)
Gemengde salade met bresaola, pijnboompitten 
en parmigiano, geserveerd met een truffelsaus 
en balsamico.

Insalata di   
Parma e Melanzane € 10,50

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

Insalata Calabrese  € 10,50

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

Lorenzo € 5,50

Olijfolie en Provolone kaas.

Parmigiano  € 6,00

Parmigiano, balsamico en rucola.

Amore € 6,00

Taleggio, vijgenjam en rucola.

Luciano € 7,00

Gorgonzola, vijgenjam, walnoten en rucola.

Soep van de dag € 7,50

Vraag aan één van onze medewerkers 
naar de soep van de dag.

Pasta van de maand € 13,50

Vraag aan één van onze medewerkers 
naar de pasta van de maand. 

Lasagne Tradizionale € 14,50

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

Limoncello taart € 6,95

Met citroenijs en slagroom. 

Tiramisu € 5,95

Caffè € 2,30

Caffè cafeïnevrij € 2,45

Cappuccino  € 2,50

Espresso   € 2,10

Dubbele Espresso   € 3,00

Latte Macchiato   € 3,50

Thee   € 2,10

Muntthee € 2,75

Verse jus d’orange € 4,00

Appelsap € 1,80

Cola € 2,50

Aqua Pellegrino  
0,75 liter € 4,50

0,25 liter € 2,50

Frisdrank Pellegrino  € 2,50

Peroni Bier  € 3,00

Frittata con Funghi € 10,50

Omelet met pancetta, paddestoelen, kaas en rucola.

Frittata Mediterránea  € 10,50

Omelet met gegrilde groenten, kaas en rucola.

Piatti Caldi

Omelet wordt geserveerd met stokbrood.

warme gerechten

Antipasti piccolo p.p. € 7,50 
Schaal met diverse Italiaanse 
salumi en kazen.  

Antipasti schaal Aimo p.p. € 12,50

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

Voor bij
de borrel!

Erg lekker bij onze wijnen

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

Panini con Pesche
Panino Salmone  € 8,95

Broodje zalm met citroen, koriander 
mayonaise en rucola.


