lunchkaart 12:00 - 16:00 uur
Warme dranken

enkel dubbel

Sap

Wij serveren koffie van Buscaglione,
koffiebranders uit Rome

Espresso
Lungo
Cappuccino
Latte / latte macchiato
Espresso macchiato
Extra soyamelk

2,10

3,50

Verse jus

2,10

Thee Onze thee is van de Teabar:
Rasputin Russische Earl Grey
Green China Jasmin
Energybooster gember, citroengras,

2,50
2,50

4,00
4,00

2,25
0,25

3,70
0,25

2,00

Arbos / Pinot Grigio Organic
Pasqua Le Collezioni / Soave
Classico
Calasole / Vermentino

witte thee met bloesem

Verse muntthee
Verse gemberthee

groot

2,75

4,00

glas

fles

Wit:

rozenknopjes

White Wonder

Wijn

klein

4,25 21,25
3,50 16,75
4,75 23,50

Rood:

Campo di Marzo Negroamaro
Campo di Marzo, Nero d’Avola
Pasqua Le Collezioni,
Montepulciano d’Abruzzo

2,50
3,00

4,25 21,25
3,50 16,75
4,75 23,50

Rosé:

Castellani, Pinot Grigio Blush

4,75 23,50

Prosecco
Bier, water & fris

Follador Prosecco Frizzante
Follador Prosecco
Spumante DOC
S

Peroni Nastro Azzurro bier 2,75
Seizoensbier vraag de bediening
Bier 0% alcohol
San Pellegrino licht bruisend water
Acqua Panna plat water
Appelaere 100% natuurlijke appelsap
Agroposta limonade siroop

M

L

3,25

6,10

4,95
3,25
2,10
2,10
2,50

Italiaanse ijsthee zonder prik

Hugo

Limoncello, prosecco, citroen, munt, spuitwater

Vlierbloesemsiroop, prosecco, limoen, munt, spuitwater

Tonic

2,75

depizzabakkers

4,95 24,95

2,75

5,50

Apérol, prosecco, sinaasappel, spuitwater

2,75

2,75
2,75
2,75
2,75

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).

3,50 17,50

Apérol spritz
Prosecco limoncello

San Pellegrino frisdranken:
Aranciata sinaasappel
Limonata citroen
Aranciata Rossa bloedsinaasappel
Chinotto bittersinaasappel
Pompelmo grapefruit
San Pellegrino fris is gemaakt van bruisend
mineraalwater en vruchtensap

5,00

fles

Prosecco cocktails

2,25

framboos - citroen - vlierbloesem

Santa Vittoria limone ice tea

5,00

glas

Scroppino

5,50

5,50
5,50

Antipasti
Pizza

Olive al forno

3,00
in de oven geroosterde olijven en amandelen
lunchpizza/pizza

Margherita

5,75 / 7,75
tomaat, mozzarella, basilicum
of bestel de luxe versie van deze klassieker:
Margherita burrata 7,95 / 10,95
tomaat, mozzarella, basilicum, burrata
Burrata is met room gevulde mozzarella, deze
wordt niet meegebakken.

Salami finocchiona

6,25 / 8,75
tomaat, mozzarella, Toscaanse venkelsalami

Napoletana

6,50 / 8,95
tomaat, mozzarella, taggiasche zwarte olijven,
kappertjes, ansjovis

Funghi & Pancetta

8,50 / 11,50
mozzarella, kastanjechampignons, pancetta,
uienmarmelade, fontina kaas, peterselie
Dit is een pizza bianca zonder tomaat. Pancetta is
italiaans spek

Tonnara

9,00 / 12,50
mozzarella, tonijn van Fish Tales, taggiasche
zwarte olijven, rode uien in ‘t zuur en een salade
van venkel en rucola
Dit is een pizza bianca zonder tomaat

Da Noi

9,00 / 12,50
paprikaroomsaus, mozzarella, gepofte paprika,
rul gebakken Italiaanse saucijsjes, pecorino

Tartufo

9,00 / 12,50
mozzarella, ei, gekookte ham, truffelroomsaus,
peterselie
Dit is een pizza bianca zonder tomaat

Coppa d’Abruzzo

9,00 / 12,75
tomaat, mozzarella, dungesneden coppa
d’Abruzzo, kerstomaatjes, rucola, pecorino

Prosciutto

9,50 / 13,00
tomaat, mozzarella, prosciutto Gran Sasso
uit de Abruzzo, buffelmozzarella

Campagnola

8,00 / 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 taggische olijven toe.

Caprese

8,75 / 11,75
tomaat, mozzarella, kerstomaatjes,
buffelmozzarella, huisgemaakte groene pesto

Antipasti misti per due

12,50
bord Italiaanse lekkernijen voor 2 personen
Vegetarisch is mogelijk

Burrata con peperonata

8,50
burrata (met room gevulde mozzarella) geserveerd
met geroosterde paprika, kappertjes en
taggiasche zwarte olijven

Bruschette

7,50
6 knapperige bruschette belegd met lekkers van de dag
Vegetarisch is mogelijk

Focaccia Romana

3,50
focaccia met zeezout en rozemarijn
Tip: lekker bij alle antipasti

Saladebowl & focaccia
Salade geroosterde groenten &
focaccia 9,50
groene salade, geroosterde groenten, zongedroogde
tomaat, pecorino, geserveerd met een focaccia romana

Salade geitenkaas & focaccia

9,50
groene salade, balsamico-ui, geitenkaas, pijnboompitten,
geserveerd met een focaccia romana

Salade buffelmozzarella & focaccia
groene salade, kerstomaat, buffelmozzarella,
huisgemaakte groene pesto, geserveerd met een
focaccia romana

Pizzadina sandwich
Pizzadina Caprese

9,50
versgebakken broodje van pizzadeeg met
buffelmozzarella, tomaat en huisgemaakte pesto

Pizzadina van de maand
versgebakken broodje van pizzadeeg, zie het
schoolbord

Taart
Wisselend aanbod van taart (huisgemaakt of van
De Taartenkamer), vraag de bediening

Spinaci

8,75 / 11,75
tomaat, mozzarella, spinazie, rode balsamico-ui,
geitenkaas, pijnboompitten

Pizza van de maand

iedere maand een pizza geïnspireerd op de
ingrediënten van het seizoen, zie het bord
Voor erbij: Rucola salade 4,95
rucola, dungesneden venkel en parmezaanse kaas
met citroendressing
= Deze pizza’s worden na het bakken
gedeeltelijk belegd met koude ingrediënten
= vegetarisch
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9,50

