
 
Pizza successo 

 
 
 
   Klein  Groot 
 
Margherita  7,50  9,50 
Tomatensaus, kaas en  basilicum 
 
Exotica  8,50  10,50 
Tomatensaus, kaas, gekookte ham en ananas 
 
Venetia  9,-  11,- 
Tomatensaus, kaas, gehakt en ui 
 
Quattro stagioni 9,50  11,50 
Tomatensaus, kaas, paprika, olijven, 
champignons, artisjokken, salami, rucola, ui en 
ei. 
 
Quattro formaggio 10,-  12,- 
Tomatensaus en 4 verschillende Italiaanse 
kazen 
 
Pescatora  11,50  13,50 
Tomatensaus, kaas, calamari, tonijn, gerookte 
zalm, Hollandse garnalen, mosselen en 
gamba’s. 
 
Nieuwsgierig naar de pizza van de 
maand? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Antipasti 

 
Focaccia Romana   3,- 
Vers Italiaans brood met rozemarijn en zeezout 
Zuppa di pommodoro  5,50 
Onze huisgemaakte soep van pommodori 
tomaat met verse basilicum 
 
 
Stel uw eigen pizza samen! 
Margherita is de basis, de rest 
bepaald u, klein of groot! 
Prijzen zijn per topping 
 
Groentes, 0,50                         Kaas, 1,-  
- Artisjok     - Courgette - Mozzarella 
- Paprika     - Basilicum - Gorgonzola 
- Tomaat     - Olijven - Geitenkaas 
- Ui      - Kappertjes - Parmezaan 
- Groene asperges- Spinazie - Pecorino 
- Champignons     - Rucola 
- Ei      - Pesto 
 
Vis, 1,-               Vlees, 1,-  
- Gamba’s            - Salami 
- Gerookte zalm            - Panchetta 
- Mosselen            - Pastrami 
- Hollandse garnalen           - Pikante kip 
- Inktvisringen            - Rauwe ham 
- Tonijn            - Gekookte ham 
- Ansjovis            - Gehakt 
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Pizza di lusso 

    
  

 
 
 
Vitello Tonnato       15,00  
Tomatensaus, kaas, zachtgegaard kalfsvlees 
met tonijnmayonaise, kappertjes, rode ui en 
rucola 
 
Filetto al carpaccio         15,00 
Tomatensaus, dun gesneden ossenhaas met 
truffeldressing, vers geschaafde Parmezaanse  
kaas en rucola 
 
Pesce Spada          15,00 
Tomatensaus, zwaardvis, rucola, kappertjes,  
olijven en citroenolie 
 
Calzone          15,00 
Geitenkaas, pijnboompitjes, tomatensaus,  
spinazie en pastrami 
 
Primavera          15,00 
Tomatensaus, mozzarella, courgette, groene 
asperges, tomaat, zwarte olijven en pesto 
 
Gamberetti          15,00 
Tomatensaus, fijn gesneden rode peper, vers 
geschaafd knoflook, Parmezaanse kaas en 6  
gepelde black-tiger garnalen 
 
 
 
 

  
  Wintermenu

Voorgerechten: 
Pasteitje met huisgemaakte kippenragout 

Gesmolten brie uit de oven met tomaat/ui en knoflookcompote Huisgemaakte 
groentekroketjes met dip 

Scampi's gebakken in knoflookolie (+€1,50) 
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitjes en parmezaan (+€2,-) 

Tussengerechten: 

Champignoncappuccino 
Mosterdsoep met spekjes 
Stokbroodje kruidenboter 

Hoofdgerechten: 

Vispotje met pasta gegratineerd in de oven 
Boerenschnitzel met gebakken spekjes, champignons en champignonroomsaus, 

geserveerd met salade en frietjes 
Oma's stoofpotje met rodekool en puree 

Pasta bolognese, ook vegetarisch mogelijk 
Pittige Mexicaanse burger (vegetarisch) 

Zalmfilet met kreeftensaus, salade en frietjes (+€2.-) 
Biefstuk met pepersaus, salade en frietjes (+€2,-) 

Dessert: 

Mokka-ijscoupe 
Dame Blanche 

Rocked chocolatebar 
Koffie of thee 

Crème brûlee (€1,-) 
Ingendaeler koffie (€2,-) 

*niet in combinatie met andere acties/cadeaukaarten

Prijs €19,80
We serveren het wintermenu t/m 31 maart 2020




