Prosecco
glas

Follador Prosecco Frizzante

3,75 18,50

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

Follador Prosecco
Spumante DOC

Bier,water & fris

fles

fl 0,75 ltr

Peroni Nastro Azzurro bier

5,25 26,00

Witte wijn
glas

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

Pinot Grigio Organic / Arbos

fles

4,50 22,50

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

Soave Classico / Pasqua Le
Collezioni

3,75

17,75

Grillo / Feudo Principi Di Butera

Apérol spritz

6,00

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

Prosecco limoncello

6,00

Huisgemaakte limoncello, prosecco, citroen, munt,
spuitwater
De Italiaanse variant van een mojito

Hugo

6,00

6,00

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

32,50

Zuiver | fris | elegant | aangename mineraliteit |
citrus | Sicilië
druivenras: grillo, uniek voor Sicilië

3,50
2,30

5,20

2,30
2,60

5,20

2,30

Santa Vittoria limone ice tea
Italiaanse ijsthee zonder prik

2,90

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

2,90
2,90
2,90
2,90

Tonic

2,90

2,90

San Pellegrino fris is gemaakt van bruisend
mineraalwater en vruchtensap

fles

Negroamaro / Campo di Marzo

4,50 22,50

Nero d’Avola / Campo di Marzo

3,75

Montepulciano d’Abruzzo /
Pasqua Le Collezioni

5,00 24,50

rijk | rijpe bosvruchten | tannine | Puglia
druivenras: negroamaro

17,75

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

kruidig | kersen | structuur | Abruzzo
druivenras: montepulciano

8,75

5,00

Rode wijn
glas

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

Scroppino

5,00 24,50

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

Prosecco cocktails

Seizoensbier vraag de bediening
Peroni Libera 0% alcohol
San Pellegrino licht bruisend water
Acqua Panna plat water
Appelaere 100% natuurlijke appelsap
Agroposta limonade siroop

2,75
3,40
6,40

framboos - citroen - vlierbloesem

bloemig | citrus | banaan | ananas | Veneto
druivenras: garganega

Vermentino / Calasole

S
M
L

Valpolicella Ripasso Classico /
Casa

32,50

Krachtig | kruidig | elegant | ripasso methode |
Veneto
druivenras: corvina, molinara, rondinella

Rosé

glas

Pinot Grigio Blush / Castellani

fles

5,00 24,50

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

Digestivi

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.
small medium

Espresso
Lungo
Cappuccino
Latte / latte macchiato
Espresso macchiato
Thee

2,50

Verse muntthee
Gember thee

3,00
3,00

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

4,20

2,60

4,20

2,30

3,90

glas

Limoncello Onze huisgemaakte likeur van biologische citroenen
Sambuca
Amaretto

4,50

Grappa Sarpa di Poli, Jacopo Poli, Veneto Italië

5,50

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

6,50

4,50
4,50

Mooie en krachtige grappa, vleugje laurier, 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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3,70

2,20
2,30
2,60

