
VINI
 

APERITIVI
Limoncello/arancello tonic 14 €

Prosecco 9,5 €
Negroni 11 €

Gin, vermouth, campari
Bellini 9,5 €

Abrikozencoulis, prosecco
Spritz Aperol 9,5 €

Hugo 9,5 €
Echte Italiaanse Vermouth 10 €

Del Professore, Wit of Rood 
Campari Arancia/tonic 11 €

ANALCOLICI
Crodino Natuur / Tonic 3,30 / 7 €

Nona Gin Tonic 14 €
Alcoholvrije gin met Mediteranian tonic

Alcoholvrije Hugo 7,80 €
Alcoholvrije Bellini 7,80 €
Vers sinaasappelsap 6 €

Cola 3,30 €
Fanta 3,30 €
Sprite 3,30 €

Ice tea 3,30 € 
Appelaere 4,20 €

Gerolsteiner plat / spuit 0.25l 3,30 €
Gerolsteiner plat / spuit 0.50l 6,60 €

GIN
Malfy Original 15 €

Italiaanse dry gin met mediteranean tonic
Malfy Rosa / Citron / Arrancia 15 €

Italiaanse gin: pompelmoes, citroen of
sinaas en mediteranean tonic

Villa Ascenti 15 €
Italiaanse dry gin met mediteranean tonic

Hendricks 15 €
Engelse dry gin met mediteranean tonic

Mare 16 €
 Spaanse dry gin met mediteranean tonic

Del Professore 15 €
 Italiaanse dry gin met mediteranean tonic

 

 BIRRE
Primus van het vat 0,25 / 0,5L  

3,30 / 6,60 €
Tongerlo blond van het vat 5,50 €

Peroni 4 €
Tongerlo bruin / Vedett 5,50 €

Duvel 6,5 €
 Omer 6,5 €

Westmalle Triple 6,5 €
Geuze boon 6 €

Carlsberg 0,0° 4 €

Onze sterke dranken zijn te uitgebreid om ze allemaal,
op deze pagina te krijgen.

Vraag gerust waar u zin in heeft aan een Fratello!

Bianco: Lupi Reali, Trebbiano d'abruzzo, Organic
Rosato: Origine, Cerasuolo d'abruzzo, Organic
Rosso: Lupi Reali, Montepulciano d'abruzzo, Organic

Vraag een Fratello naar onze uitgebreide wijnkaart

Glas Karaf

APERITIVO
 

LE NOSTRE BRUSCHETTE

 
Tomaat, basilicum en parmezaan 11 €

of
 Artisjok, mozzarella en ansjovis 13 €

of
San Daniele, mozzarella, tomaat 13 €

of
Vitello tonato 16 €

 

FRITTI MISTI ASSORTITI
 

Gefrituurde Calamares /
Mozzarellasticks / Visreepjes / Scampi’s

Met aioli mayonnaise 15 €

6,50 €
6,50 €
6,50 €

21 €
21 €
21 €

29 €
29 €
29 €

Fles

ITALIAANSE CHARCUTERIE
 

Selectie charcuterie van het huis 15 €
Of

San Daniele ham met burrata 22 €
 
 

APERITIVO MIX
Gemengd aperitiefbord

 klein of groot
15€ PER PERSOON

minimum 2 personen
 



ANTIPASTI
 

Fratelli’s Carpaccio's     18 €
Octopus met zeste van sinaasappel, pijnboompitten,

rucola, peterselie en kerstomaten
of

Piemontees rund met rucola, kerstomaat, pijnboompitten en parmezaan
 

Vitello tonato     18 €
Traag gegaard kalfsvlees met crème van tonijn, kerstomaten, rucola, kappers en

parmezaan
 

Melanzane alla parmigiana 19 €
Schijfjes aubergine, scamorza, parmezaan, tomatensaus en basilicum

 
 
 
 
 

New Style Caprese   19 €
Schijfjes mozzarella, tomaat, sinaasappel en basilicum

 
Insalata con Burrata    22 €

Gemengde salade met Burrata, ansjovis en pesto a la Genovese
 

Insalata Caesar     23 €
Gemengde salade met gepaneerde kipreepjes, ei, olijven, parmezaan, en

aardappelschijfjes
 

Insalata Niçoise    31 €
Gemengde salade met gegrilde rode tonijn, ei, olijven,parmezaan en aardappelschijfjes

 
 SECONDI PIATTI
 

Tagliata di Manzo    33 €
Gebakken dunne lende met rucola salade, parmezaan, zongedroogde tomaten,

pijnboompitten, balsamico crème
 

Fratelli’s Ossobuco    32 €
Traag gegaarde kalfsschenkel met tomatensaus, champignons, paprika, courgette en

aubergine
 

Zuppa di pesce    33 €
Italiaanse vissoep met venkel en zeste van sinaasappel.

vis assortiment is afhankelijk van het aanbod
 

Branzino con patate al forno    29 €
Op vel gebakken zeebaars geserveerd met een gemengde sla

 
Tonno grigliato con caponata    32 €

Gegrilde rode tonijn met gemengde warme groentjes en tomatensaus
 

*Voor deze gerechten kunt u kiezen tussen tagliatelle of krielaardappelen
 
 

INSALATE
 
 



 “Classic” Margherita di Bufala     15 €
Klassieke pizza met tomatensaus en buffelmozzarella

 
“Always” Quattro stagioni     19,50 €

Ham, champignons, artisjok en olijven met buffelmozzarella
*Veggie: zongedroogde tomaten ipv ham

 
Fratelli’s favourite     21 €

San Daniele ham, rucola, pijnboompitten, buffelmozzarella en zongedroogde tomaten
 

Cheese lovers      21 €
Gorgonzola, taleggio, buffelmozzarella en scamorza

 
Why not a Romana     17 €

Kappertjes, buffelmozzarella en ansjovis
 

Spicy pepperoni     17 €
Pikante italiaanse salami, paprika en buffelmozzarella

 
Prosciutto & funghi     17 €

Ham, champignons en buffelmozzarella
 

Hawaï it is     17 €
Stukjes ananas,  ham en buffelmozzarella

 
Salami 18 €

Iberico salami en buffelmozzarella
 

LE NOSTRE PIZZE
 

PIZZE ROSSE
 

PIZZE BIANCHE
 

That’s a tasty Pig     21 €
Gerookt wangspek van varken uit Toscane, rucola, rode ui en pecorinokaas

 
Pizza con polpo    21 €

Octopus, rucola, pijnboompitten en kerstomaten
 

Fratelli’s seafood pizza    21 €
Zeevruchten, rucola, ajuin, pijnboompitten en appelkappertjes 

 
A Mother-in-law’s Favourite    20 €

Gorgonzola, walnoten en sneetjes peer
 

*In geval van allergenen, aarzel niet een Fratello te vragen naar de mogelijkheden.

*Al onze gerechten zijn huisbereid van de bouillons, fumet's tot en met de sauzen,
gelieve ons te excuseren indien bepaalde gerechten uitverkocht zijn.



CONTORNI
 

Insalata Mista    4.80 €
Gemengde salade

 
Insalata di Pomodoro    4.80 €

Salade van kerstomaten, basilicum en rode ui
 

Insalata di finocchio    5,20 €
Salade van venkel, sinaas en granaatappel

 
Patate al forno 4.80 €

Gebakken krielaardappelen met rozemarijn
 

Caponata 6,00 €
Gemengde warme groentjes in tomatensaus

 
 

Ragù di Nonna     17 €
Penne met Bolognaise op grootmoeders wijze

 
Pasta alla Carbonara    23 €

Linguine met wangspek van varken uit toscane, witte wijn, parmezaan, ei en room
 

Pasta alle Vongole     28 €
Linguine met venusschelpen, look, witte wijn, tomaat en peterselie

 
Pasta al branzino     29 €

Tagliatelle met op velgebakken zeebaars, geroosterde paprika, look, tomaten coulis en
Mancino vermouth

 
Pasta Amatriciana     23 €

Rigatonemet wangspek van varken uit toscane met tomatensaus en basilicum
 

Pasta al prosciutto di San Daniele     22 €
Tagliatelle met tomatensaus, rucola, pijnboompitten 

en San Daniele ham
 

Pasta al quattro formaggi     22 €
Rigatone met gorgonzola, taleggio, parmezaan en scamorza

 
Pasta con la Burrata    22 €

Penne met een zachte tomatensaus, burrata, kerstomaten en basilicum
 

Pasta all’ Arrabbiata    17 €
Penne met pikante tomatensaus, kerstomaten en basilicum

 
Pasta alla Norma     18 €

Rigatone met tomatensaus gebakken aubergine en basilicum
 

Pasta scampi e zucchine     28 €
Tagliatelle met scampi, courgette, tomatensaus en basilicum

 
 
 
 

LE NOSTRE PASTE
 


