
 

 

 
 

We buy our ingredients daily from Scottish farmers and import our 
Italian products directly from Italy.   

  

AASSSSAAGGGGIINNII  
  

VV&&CC  PPAANNEE  CCAASSAALLIINNGGOO              ££33..2255  

AA  sseelleeccttiioonn  ooff  VV&&CC  bbaakkeerryy  bbrreeaaddss  ffrroomm  tthhee  VV&&CC  ppaanneetttteerriiaa,,  wwiitthh    

LLaa  PPaalloommbbaarraa  eexxttrraa  vviirrggiinn  oolliivvee  ooiill  ffrroomm  tthhee  II  CCiiaaccccaa  ffaarrmm  iinn  PPiicciinniissccoo    

OOLLIIVVEE  MMAARRIINNAATTEE                  ££33..7755    VV  GGFF  

MMaarriinnaatteedd  oolliivveess    

CCRROOSSTTIINNII  MMIISSTTII                  ££55..9955  

SSeelleeccttiioonn  ooff  IIttaalliiaann  mmeeaattss,,  cchheeeessee  aanndd  vveeggeettaabblleess  oonn  ccrriisspp  bbrruusscchheettttaa          

FFOOCCAACCCCIIAA  CCOONN  RROOSSMMAARRIINNOO                      ££55..9955    VV    

VV&&CC  ffooccaacccciiaa  wwiitthh  eexxttrraa  vviirrggiinn  oolliivvee  ooiill,,  sseeaa  ssaalltt  aanndd  rroosseemmaarryy    

      
AANNTTIIPPAASSTTII    

ZZUUPPPPAA  DDEELL  GGIIOORRNNOO              ££44..9955    

HHoommeemmaaddee  ssoouupp  ooff  tthhee  ddaayy,,  sseerrvveedd  wwiitthh  VV&&CC  bbaakkeerryy  bbrreeaadd  

BBRRUUSSCCHHEETTTTAA  NNAAPPOOLLEETTAANNAA            ££66..9955    

SSwweeeett  cchheerrrryy  ttoommaattooeess  wwiitthh  aanncchhoovviieess,,  ccaappeerrss,,  ggaarrlliicc,,  oolliivvee  ooiill  sseerrvveedd    

oonn  VV&&CC  ggrriilllleedd  ssoouurrddoouugghh  

IINNSSAALLAATTAA  CCAAPPRREESSEE                                                                          ££88..9955    VV  GGFF  

BBuuffffaalloo  mmoozzzzaarreellllaa,,  mmiixxeedd  sseeaassoonnaall  IIttaalliiaann  ttoommaattooeess  ddrreesssseedd  iinn  eexxttrraa    

vviirrggiinn  oolliivvee  ooiill  aanndd  ffrreesshh  bbaassiill    

PPRROOSSCCIIUUTTTTOO  DDII  PPAARRMMAA  CCOONN  FFRRUUTTTTAA  FFRREESSCCAA      ££88..9955        GGFF                

IIttaalliiaann  ccuurreedd  hhaamm  sseerrvveedd  wwiitthh  sseeaassoonnaall  ffrruuiitt  

SSAALLMMOONNEE  AAFFFFUUMMIICCAATTOO                ££88..9955  

JJaammeess  DDiicckkssoonn  ssmmookkeedd  ssaallmmoonn  wwiitthh  lleemmoonn,,  rroocckkeett  aanndd  bbrruusscchheettttaa    

AARRAANNCCIINNII  DDII  MMOOZZZZAARREELLLLAA            ££77..9955    VV    

SSiicciilliiaann  rriiccee  bbaallllss  ffiilllleedd  wwiitthh  mmoozzzzaarreellllaa,,  ttoommaattoo  ssaauuccee,,  bbaassiill    

aanndd  PPaarrmmiiggiiaannoo  RReeggggiiaannoo  sseerrvveedd  wwiitthh  aa  mmiixxeedd  ssaallaadd    

VVEERRDDUURREE  AALLLLAA  PPIIAASSTTRRAA                ££99..9955    VV  

AA  ppllaatttteerr  ooff  rrooaasstteedd  IIttaalliiaann  vveeggeettaabblleess  aanndd  ttoommaattooeess,,  bbuuffffaalloo  mmoozzzzaarreellllaa,,    

oolliivveess  aanndd  bbrruusscchheettttaa    

VV&&CC  AANNTTIIPPAASSTTOO                ££1133..9955  ffoorr  11      ££1199..9955  ffoorr  22  

SSeelleeccttiioonn  ooff  IIttaalliiaann  ccuurreedd  mmeeaattss,,  ttoommaattooeess,,  bbuuffffaalloo  mmoozzzzaarreellllaa,,    

rrooaasstteedd  vveeggeettaabblleess,,  rroocckkeett  aanndd  bbrruusscchheettttaa  

  

PPAANNEETTEELLLLAA  
  

MMOOZZZZAARREELLLLAA  EE  MMEELLAANNZZAANNEE              ££66..9955    VV              

MMoozzzzaarreellllaa  ddii  bbuuffaallaa,,  rrooaasstteedd  aauubbeerrggiinneess  aanndd  cchheerrrryy  ttoommaattooeess  

PPAAEESSAANNOO  EE  MMOOSSTTAARRDDAA  DDII  FFRRUUTTTTAA                ££66..9955  

SSppiiccyy  IIttaalliiaann  ssaauussaaggee  wwiitthh  mmuussttaarrdd  ffrruuiitt  cchhuuttnneeyy  aanndd  rroocckkeett  

GGOORRGGOONNZZOOLLAA  EE  ZZUUCCCCHHIINNEE            ££88..9955    VV    

GGoorrggoonnzzoollaa  ppiiccccaannttee,,  ggrriilllleedd  ccoouurrggeettttee  aanndd  rroocckkeett    

PPRROOSSCCIIUUTTTTOO  EE  RRUUCCOOLLAA        ££88..9955    

PPrroosscciiuuttttoo  ddii  ppaarrmmaa,,  aarrttiicchhookkee,,  rroocckkeett  &&  sshhaavviinnggss  ooff  PPaarrmmiiggiiaannoo  RReeggggiiaannoo    

  

      

                                                  EEnnjjooyy  aa  mmuugg  ooff  ssoouupp  wwiitthh  yyoouurr  ppaanneetteellllaa  ffoorr  ££22..9955  

  

  



PPAASSTTAA  

GGlluutteenn  ffrreeee  ppaassttaa  aavvaaiillaabbllee  oonn  rreeqquueesstt  

  

OORREECCHHIIEETTTTEE  CCOONN  CCIIMMEE  DDII  RRAAPPEE  EE  AACCUUIIGGEE                                                                                                          ££1122..9955    

‘‘LLiittttllee  eeaarr’’  ppaassttaa  wwiitthh  IIttaalliiaann  bbrrooccccoollii  sstteemmss,,  aanncchhoovviieess,,  ggaarrlliicc,,  aanndd    

eexxttrraa  vviirrggiinn  oolliivvee  ooiill    

RReeccoommmmeennddeedd  WWiinnee::  MMeerrlloott  VVeenneettoo  22001133  VV&&CC  ((BBiinn  88))    

RRIIGGAATTOONNII  CCOONN  SSUUGGOO  DDII  SSAALLSSIICCCCEE                                                                                                                                      ££1122..9955              

CChhuunnkkyy  ppaassttaa  ttuubbeess  iinn  aa  ttoommaattoo  ssuuggoo  wwiitthh  IIttaalliiaann  ssaauussaaggee  aanndd  rreedd  ppeeppppeerrss    

RReeccoommmmeennddeedd  WWiinnee::  BBrriinnddiissii  RRoossssoo  22001133  VV&&CC  ((BBiinn  99))    

GGNNOOCCCCOO  SSAARRDDOO  CCOONN  PPEESSTTOO  GGEENNOOVVEESSEE                                                                                                              ££1122..9955        

DDuurruumm  wwhheeaatt  ppaassttaa  iinn  aa  bbaassiill,,  PPaarrmmiiggiiaannoo  RReeggggiiaannoo  aanndd  eexxttrraa  vviirrggiinn  oolliivvee  ooiill    

ppeessttoo  wwiitthh  ttooaasstteedd  ppiinnee  nnuuttss    

RReeccoommmmeennddeedd  WWiinnee::  MMeerrlloott  VVeenneettoo  22001133  VV&&CC  ((BBiinn  88))    

  

    PPIIZZZZAA  
PPIIZZZZAA  PPRROOSSCCIIUUTTTTOO  EE  RRUUCCOOLLAA                                  ££1122..9955  

VV&&CC  bbaakkeerryy  ppiizzzzaa  wwiitthh  ttoommaattoo  ssuuggoo,,  bbuuffffaalloo  mmoozzzzaarreellllaa,,  VVeennttrriicciinnaa  ssaallaammee,,  rroocckkeett    

aanndd  sshhaavviinnggss  ooff  PPaarrmmiiggiiaannoo  RReeggggiiaannoo    
RReeccoommmmeennddeedd  WWiinnee::  BBrriinnddiissii  RRoossssoo  22001133  VV&&CC  1133%%  ((BBiinn  99))  

PPIIZZZZAA  PPEEPPEERROONNII                                        ££1100..9955  VV  

VV&&CC  bbaakkeerryy  ppiizzzzaa  bbiiaannccaa  wwiitthh  bbuuffffaalloo  mmoozzzzaarreellllaa,,  rrooaasstteedd  rreedd  ppeeppppeerrss    

aanndd  rreedd  oonniioonn    

RReeccoommmmeennddeedd  WWiinnee::  CCiirroo  BBiiaannccoo  LLiibbrraannddii  22001144    1122..55%%  ((BBiinn  44))  

PPIIZZZZAA  SSAALLCCIICCCCEE                                                                                              ££1111..9955            

VV&&CC  bbaakkeerryy  ppiizzzzaa  wwiitthh  ttoommaattoo  aanndd  bbaassiill  ssuuggoo,,  mmoozzzzaarreellllaa  ddii  bbuuffaallaa,,    

aanndd  VV&&CC  FFoonntteelluunnaa  ssaauussaaggee      

RReeccoommmmeennddeedd  WWiinnee::  MMeerrlloott  VVeenneettoo  VV&&CC  22001133  1133%%  ((BBiinn  88))  

PPIIZZZZAA  FFUUNNGGHHII                                                                                        ££1111..9955  VV    

VV&&CC  bbaakkeerryy  ppiizzzzaa  wwiitthh  ttoommaattoo  aanndd  bbaassiill  ssuuggoo,,  mmoozzzzaarreellllaa  ddii  bbuuffaallaa  aanndd  ccrreemmiinnii    

mmuusshhrroooommss    

RReeccoommmmeennddeedd  WWiinnee::  PPeeccoorriinnoo  TTrraabboocccchheettttoo  TTaallaammoonnttii  22001144  ((BBiinn  55))    

  

PPIIAATTTTII  PPRRIINNCCIIPPAALLII  
 

FFRRIITTTTAATTAA  CCOONN  ZZUUCCCCHHIINNEE  EE  MMEENNTTAA    ££99..9955  VV  GGFF  

FFrriittttaattaa  mmaaddee  wwiitthh  ccoouurrggeettttee,,  ppoottaattoo  aanndd  mmiinntt,,  sseerrvveedd  wwiitthh  aa  ddrreesssseedd  ssaallaadd      

RReeccoommmmeennddeedd  WWiinnee::  AA--MMaannoo  BBiiaannccoo  22001144  1122%%  ((BBiinn  33))  
COTECHINO CON PUREE DI PATATE E LENTICCHIE                 £13.95 
Italian pork sausages served with mashed potatoes, lentils and mustard fruits  
Recommended wine: MMeerrlloott  VVeenneettoo  VV&&CC  22001133  1133%%  ((BBiinn  88))   

TTOORRTTIINNII  DDII  PPEESSCCEE      ££1122..9955  

CCaattffiisshh,,  ppoottaattoo  aanndd  ccaappeerr  ffiisshhccaakkeess,,  sseerrvveedd  wwiitthh  ddrreesssseedd  ssaallaadd  lleeaavveess  aanndd    

ttaarrttaarree  ssaauuccee    

RReeccoommmmeennddeedd  wwiinnee::  PPiinnoott  GGrriiggiioo  22001144  VV&&CC  ((BBiinn  22))    

  

CCOONNTTOORRNNII  

AAllll  ssiiddee  ddiisshheess  ££33..9955  VV  GGFF  

IINNSSAALLAATTAA  MMIISSTTAA                  

MMiixxeedd  ssaallaadd  lleeaavveess  aanndd  cchheerrrryy  ttoommaattooeess,,  ddrreesssseedd  wwiitthh  eexxttrraa  vviirrggiinn  oolliivvee  ooiill    

aanndd  bbaallssaammiicc  vviinneeggaarr  

IINNSSAALLAATTAA  DDII  RRUUCCOOLLAA                                              

RRoocckkeett  aanndd  lleemmoonn  wwiitthh  sshhaavviinnggss  ooff  PPaarrmmiiggiiaannoo  RReeggggiiaannoo  

PPAATTAATTEE  AARRRROOSSTTOO                                                                                                                                                                                      

RRooaasstteedd  ppoottaattooeess  wwiitthh  rroosseemmaarryy  hheerrbb  sseeaassoonniinngg  
  

PPrriicceess  iinncclluussiivvee  ooff  2200%%  VVAATT..  

AAllll  ddiisshheess  aarree  ccooookkeedd  ffrreesshh  ttoo  oorrddeerr  aanndd  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  aavvaaiillaabbiilliittyy..  

AA  ddiissccrreettiioonnaarryy  sseerrvviiccee  cchhaarrggee  ooff  1100%%  wwiillll  bbee  aaddddeedd  ttoo  ppaarrttiieess  ooff  ssiixx  oorr  mmoorree..  

PPlleeaassee  iinnffoorrmm  aa  mmeemmbbeerr  ooff  ssttaaffff  ooff  aannyy  ffoooodd  aalllleerrggiieess  aanndd  wwee  wwiillll  pprreeppaarree  aa  ssuuiittaabbllee  ddiisshh  ffoorr  yyoouu    
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