De Pizzabakkers
Pizza & Prosecco

TO GO:

we bezorgen niet, maar voor een
pizza to go kun je wel telefonisch
bestellen en daarna afhalen
Reserveren:
kijk op www.depizzabakkers.nl

Antipasti
Olive al forno

3,00

Antipasti misti

7,50

in de oven geroosterde olijven en amandelen

bordje Italiaanse lekkernijen

Antipasti misti per due

bord Italiaanse lekkernijen voor 2 personen

12,50

Burrata con peperonata

8,50

Bruschette

7,50

burrata (met room gevulde mozzarella) geserveerd
met geroosterde paprika, kappertjes en
taggiasche zwarte olijven

= vegetarisch
= Deze pizza’s worden na het bakken
gedeeltelijk belegd met koude ingrediënten.

Margherita

6 knapperige bruschette belegd met lekkers van de dag
Vegetarisch is mogelijk

Focaccia Romana

Pizza

3,50

focaccia met zeezout en rozemarijn
Tip: lekker bij alle antipasti

tomaat, mozzarella, basilicum
Luxe versie van deze klassieker:
Margherita burrata
tomaat, mozzarella, basilicum en burrata
Burrata is met room gevulde mozzarella deze
wordt niet meegebakken

Salami finocchiona

tomaat, mozzarella, Toscaanse venkelsalami

Napoletana

tomaat, mozzarella, taggiasche zwarte olijven,
kappertjes, ansjovis

Funghi & pancetta

mozzarella, kastanjechampignons, pancetta,
uienmarmelade, fontina kaas, peterselie
Pizza bianca zonder tomaat. Pancetta is Italiaans
spek

nieuw: Tonnara

tomaat, mozzarella, tonijn van Fish Tales,
taggiasche zwarte olijven, rode uien in ‘t zuur en
een salade van venkel en rucola

Da Noi

paprikaroomsaus, mozzarella, gepofte paprika,
rul gebakken Italiaanse saucijsjes, pecorino

Tartufo

mozzarella, ei, gekookte ham, truffelroomsaus
Pizza bianca zonder tomaat

Salade
3,75

met balsamico- of truffelvinaigrette

Salade gegrilde groenten

7,50

groene salade, gegrilde groenten, zongedroogde
tomaatjes, pecorino

Salade geitenkaas

7,50

groene salade, rode balsamico-ui, geitenkaas,
pijnboompitten

Salade buffelmozzarella
groene salade, kerstomaatjes, buffelmozzarella,
huisgemaakte groene pesto

7,50

8,75

8,95

11,50

12,50

12,50

12,50

13,00

Campagnola

11,00

tomaat, mozzarella, gorgonzola, artisjokken,
zongedroogde tomaatjes, gegrilde courgette,
basilicum
Eet je geen kaas? Deze pizza is heel lekker zonder
kaas, we voegen dan taggiasche olijven toe.

11,75

Spinaci

11,75

tomaat, mozzarella, spinazie, rode balsamico-ui,
geitenkaas, pijnboompitten
iedere maand een pizza geïnspireerd op de
ingrediënten van het seizoen, zie het bord

4,75

Tiramisú

4,75

Panna cotta

4,75

Scroppino

5,50

Affogato

4,75

Gelato bambino

3,75

kleine dubbelgeklapte pizza gevuld met pure
chocolade van Callebaut met pistachecrunch

lange vingers, espresso, romige mascarpone,
marsala en amaretto

cocktail van citroenijs, wodka, prosecco en een
scheutje van onze huisgemaakte limoncello

1 bol biologisch vanille-roomijs overgoten met hete
espresso

1 bol biologisch vanille-roomijs met karamel- of
rode vruchtensaus

Speeldeeg
Speeldeeg voor kinderen
bolletje pizzadeeg om mee te kleien, niet om op te eten
niet to go verkrijgbaar

Caprese

tomaat, mozzarella, kerstomaatjes,
buffelmozzarella, huisgemaakte groene pesto

Calzone al cioccolato

= bevat alcohol

Prosciutto

tomaat, mozzarella, 14 maanden gerijpte prosciutto
Gran Sasso uit de Arbuzzo, buffelmozzarella

Dolci

vanilleroompuddinkje met karamel- of
rode vruchtensaus

12,75

Pizza van de maand

#depizzabakkers.nl

10,95

Coppa d’Abruzzo

tomaat, mozzarella, dungesneden coppa di
Abruzzo, kerstomaatjes, rucola, pecorino

Groene salade

7,75

Prosecco
glas

Follador Prosecco Frizzante

fles

Follador Prosecco
Spumante DOC

Bier,water & fris

3,50 17,50

mild / appel / peer / citroen / licht /
verfrissend / Veneto
druivenras: prosecco

fl 0,75 ltr

4,95 24,95

Peroni Nastro Azzurro bier

Witte wijn
glas

witte perzik / peer / abrikoos / amandelen /
fijne mousse / Veneto
druivenras: prosecco

Arbos / Pinot Grigio Organic

fles

4,25 21,25

biologisch | fris zuurtje | fruitig | appel | peer |
citrus | Sicilia
druivenras: pinot grigio

Pasqua Le Collezioni / Soave
Classico

3,50 16,75

Calasole / Vermentino

4,75 23,50

vol bloemig | rijp wit fruit | citrus | mineralen |
Toscana
druivenras: vermentino

5,50

Apérol, prosecco, spuitwater, sinaasappel
Kruidig, friszoet met een bittertje

Prosecco limoncello

5,50

Limoncello, prosecco, citroen, munt, spuitwater
De Italiaanse variant van een mojito

Hugo

5,50

Vlierbloesemsiroop, prosecco, limoen, munt, spuitwater
Dé cocktail uit Zuid-Tirol, zachtzoet en fris
5,50

Cocktail van citroenijs, prosecco, wodka en een
scheutje van onze huisgemaakte limoncello

Gin
Gin Tonic

Italiaanse Poli Marconi 46 gin met San Pellegrino
Acqua Tonica, limoen en een takje rozemarijn

4,95
2,10
2,10
2,50

5,00

2,25

San Pellegrino frisdranken:
Aranciata sinaasappel
Limonata citroen
Aranciata Rossa bloedsinaasappel
Chinotto bittersinaasappel
Pompelmo grapefruit

2,50
2,50
2,50

Tonic

2,50

2,50
2,50

Rode wijn
glas

fles

Campo di Marzo Negroamaro

4,25 21,25

Campo di Marzo, Nero d’Avola

3,50

Pasqua Le Collezioni,
Montepulciano d’Abruzzo

4,75 23,50

rijk | rijpe bosvruchten | tannine | Puglia
druivenras: negroamaro

16,75

zoethout | bramen | bosbessen | soepel |
kruidig | Sicilia
druivenras: nero d’avola

Warme dranken
Ons koffiemerk Buscaglione komt van het familiebedrijf
Palombini uit Rome. Deze superieure koffie is ontstaan
door de combinatie van Italiaanse traditie en perfectie.
De mix van Arabica en Robusta bonen zorgt voor een
pittige en toch zachte espresso.

kruidig | kersen | structuur | Abruzzo
druivenras: montepulciano

enkel dubbel

8,50

Rosé

glas

Castellani, Pinot Grigio Blush

fles

4,75 23,50

fruitig | fris | framboos | intens | Veneto
druivenras: pinot grigio

Espresso
Lungo
Cappuccino
Latte / latte macchiato
Espresso macchiato

2,10

3,50

2,10
2,50

4,00

2,50

4,00

2,25

3,70

Thee

2,00

Verse muntthee

2,50

Onze thee is van de Teabar, vraag naar
de verschillende soorten

Digestivi
glas

Limoncello Onze huisgemaakte likeur van biologische citroenen
Sambuca
Amaretto

4,00

Grappa Sarpa di Poli, Jacopo Poli, Veneto Italië

5,00

Grappa Sarpa Barrique di Poli Riserva 4 yrs, Jacopo Poli, Veneto Italië

6,00

4,00
4,00

Mooie en krachtige grappa, vleugje laurier, wat specerijen, vol, zijdezacht en rijk
Vier jaar gerijpt in vaten van Frans eikenhout en daardoor wat donkerder van kleur, zachte intense smaak, met
wat zoet en vanille, lange afdronk

Pizza

Prosecco

Salades & dolci

No cash-PIN only

Onze pizza’s worden gebakken in
de Italiaanse houtoven. Door het
complexe deegbereidingsproces
volgens origineel Romeins recept
is de bodem superlekker, dun en
krokant. De pizza’s worden belegd
met uitsluitend verse ingrediënten
die we zoveel mogelijk kopen van
ambachtelijke, kleine producenten.

Bubbels worden meestal geassocieerd
met luxe en exclusiviteit, maar in
Italië is prosecco een pretentieloos
drankje. De Pizzabakkers kun je ook
binnenstappen om alleen even een
glaasje prosecco of één van onze
lekkere prosecco cocktails te drinken.

De Pizzabakkers hebben naast de
pizza’s ook echte Italiaanse antipasti
en heerlijke salades. Een Italiaanse
maaltijd wordt uiteraard afgesloten met
huisgemaakte dolci zoals Panna Cotta
of Tiramisú.

De Pizzabakkers vinden veiligheid
en duurzaamheid belangrijk en
daarom hebben we liever geen cash
in de bakkerij. Je kunt bij ons alleen
betalen met PIN of creditcard (Visa/
Mastercard).
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5,00

San Pellegrino fris is gemaakt van bruisend
mineraalwater en vruchtensap

Apérol spritz

Scroppino

Seizoensbier vraag de bediening
San Pellegrino licht bruisend water
Acqua Panna plat water
Appelaere 100% natuurlijke appelsap
Agroposta limonade siroop

2,75
3,25
6,10

framboos - citroen - vlierbloesem

bloemig | citrus | banaan | ananas Veneto
druivenras: garganega

Prosecco cocktails
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