
entrata

voorgerechten

olive € 1,95

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,75

€ 7,50

€ 7,95

€ 8,50

Bakje gemarineerde olijven

zuppa di verdure

Goed gevulde groentensoep

zuppa di pomodori

Goed gevulde tomatensoep

pizza aglio

Pizzapuntjes met knoflook en rozemarijn

pane e aioli

insalata caprese

Salade van mozzarella, tomaat, pesto en rucola

insalata vegetariana

Kleine vegetarische salade

insalata di tonno

Kleine salade met tonijn, kappertjes en olijven

€ 8,95insalata di pollo

Kleine salade met kip

€ 9,50antipasti

Voor mensen die van lekker tafelen houden, hebben

we een aantal kleine gerechtjes en hapjes om de 

smaakpapillen wakker te maken. 



pizza’s

hoofdmenu

marinara Kinder normaal € 6,50€ 4,95

Kinder normaal€ 5,50

Kinder normaal€ 5,95

Kinder normaal€ 5,95

Kinder normaal€ 6,25

Kinder normaal€ 6,95

Kinder normaal€ 6,95

Kinder normaal€ 6,95

€ ?,??

€ 7,50

€ 7,95

€ 8,95

€ 8,95

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

Tomatensaus met extra knoflook en oregano (zonder kaas)

Vraag gerust naar onze pizza van de maand

margherita

Tomatensaus en kaas 

funghi

Tomatensaus, kaas en champignons 

salami

Tomatensaus, kaas en salami

cipolla

Tomatensaus, kaas, rode ui en verse tomaat 

vegetariana

Tomatensaus, kaas, rode ui, champignons, paprika en olijven

tutti frutti

Tomatensaus, kaas en vers fruit (ook erg lekker met bechamelsaus)

napolitana

Tomatensaus, kaas, ansjovis en kappertjes

Onze pizza’s worden bereid met verse producten

en gebakken in echte houtgestookte steenovens.

Alle pizza’s kunnen bij voorkeur ook vegetarisch, 

veganistisch en/of glutenvrij. Ook kunt u kiezen 

tussen tomatensaus en bechamelsaus. Daarnaast

is het ook mogelijk om elke pizza te bestellen als

een calzone (dubbelgevouwen pizza).

pizza van de maand



Kinder normaal€ 7,95

Kinder normaal€ 8,95

Kinder normaal€ 8,95

Kinder normaal€ 8,95

Kinder normaal€ 8,95

Kinder normaal€ 9,50

Kinder normaal€ 9,50

Kinder normaal€ 9,50

Kinder normaal€ 9,50

Kinder normaal€ 9,50

Kinder normaal€ 9,50

Kinder normaal€ 9,95

gorgonzola € 10,95

€ 11,95

€ 11,95

€ 11,95

€ 11,95

€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95

Tomatensaus, kaas, gorgonzola, rode ui en olijven

marie antoinette

hawaii

Tomatensaus, kaas, ananas en Italiaanse ham

tonno

Tomatensaus, kaas, tonijn, rode ui en kappertjes

salami pancetta

Tomatensaus, kaas, salami en spek

quatro stagioni

quatro formagi

Tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, Provolone en parmezaanse kaas

picante

€ 12,95prosciutto

Tomatensaus, kaas, Italiaanse ham, verse tomaat en olijven

(“proo - sjoe - too”)

€ 12,95pollo

€ 12,95inglese

Tomatensaus, kaas, spek, kwartel ei en verse tomaat

€ 13,95frutti di mare

Tomatensaus, kaas, tonijn en zeevruchten

Al onze pizza’s kunnen op verzoek gemaakt worden van glutenvrij deeg.
LET OP! deze worden wel bereid in een glutenRIJKE omgeving, behalve op 
de speciale glutenvrije avonden. Voor glutenvrije pizzabodems rekenen wij 
een extra toeslag van €2,20.

Als u wilt kunnen we de kaas vervangen met veganistische kaas, we hebben 
zelfs veganistisch seitan salami in huis. `soms hebben we zelfs extra veganistische 
gerechten of organiseren we een speciale veganistische avond. Voor het 
veganistisch maken van uw pizza vragen wij een extra toeslag van €1,95

Heeft u intoleranties of andere vragen over het eten, dan horen wij dat graag.

good To
know!



pasta’s

€ 11,95tagliatelle bolognese

Tomatensaus met gehakt en kaas

€ 12,95tagliatelle vegetariana

Tomatensaus, kaas, rode ui, champignons, paprika en olijven

€ 13,95tagliatelle carbonare

Bechamelsaus, kaas, ei en spek 

€ 14,95tagliatelle pollo

bechamelsaus, kaas, kip, paprika, rode ui en oregano

€ 15,50tagliatelle polpetta

Tomatensaus, kaas en huisgemaakte gehaktballetjes

€ 16,50tagliatelle frutti di mare

Bechamelsaus, kaas en zeevruchten

€ 16,50tortellini al forno

Deegzakje in tomatensaus met gehakt en kaas, gegaard in de steenoven 

hoofdgerechten

€ 12,95insalata vegetariana

€ 14,95insalata di tonno

en zevenbladpesto
€ 15,95insalata di pollo

€ 17,50pollo gratine

€ 18,50pollo rosmarino

Gebakken kip met honing, rozemarijn, paprika en rode ui 

(keuze uit tagliatelle of patat)

(keuze uit tagliatelle of patat)

(keuze uit tagliatelle of patat)

(keuze uit tagliatelle of patat)

€ 19,95gamberetti

Grote garnalen in knoflookolie

€ 20,50casseruola di mare

Vispannetje met witvis en zeevruchten

€ 7,50piatto per bambini

Frikandel of kipnuggets met frietjes



hoofdgerechten

€ 12,95insalata vegetariana

€ 14,95insalata di tonno

en zevenbladpesto
€ 15,95insalata di pollo

€ 17,50pollo gratine

€ 18,50pollo rosmarino

Gebakken kip met honing, rozemarijn, paprika en rode ui 

(keuze uit tagliatelle of patat)

(keuze uit tagliatelle of patat)

(keuze uit tagliatelle of patat)

(keuze uit tagliatelle of patat)

€ 19,95gamberetti

Grote garnalen in knoflookolie

€ 20,50casseruola di mare

Vispannetje met witvis en zeevruchten

€ 7,50piatto per bambini

Frikandel of kipnuggets met frietjes



€ 5,95duo di gelato

Laat u verrassen met twee bolletjes ijs uit eigen keuken geserveerd met slagroom

€ 7,50trio di gelato

Laat u verrassen met drie bolletjes ijs uit eigen keuken geserveerd met slagroom

€ 7,50pizza canella

€ 7,95pizza cioccolato

Kaneelpizzapunten met een bolletje ijs en fruit geserveerd met slagroom 

€ 8,95piatto per formaggi

Kaasplankje met verschillende Italiaanse kazen

€ 3,95mirto

Likeur uit Sardinië van mirte bessen

€ 3,95crema di limoncello

Een romige citroenlikeur geserveerd uit de vriezer 

€ 3,95huisgemaakte limoncello

Een zoete citroenlikeur geserveerd uit de vriezer

desserts
Ook al onze ‘gelato’ (ijs) maken wij zelf. We laten ons 

graag inspireren door de seizoenen en wat we zelf

kunnen plukken. Zo kunt u in de zomer ‘after eight’ ijs

met verse munt verwachten, in de herfst ijs van kastanje 

of eikeltjes, in de winter appeltaartijs (eigen oogst) en in

het voorjaar beginnen we weer met ons befaamde lente

ijs met bloesems en honing.dolce


