Margherita

5,95 / 7,95
tomaat, mozzarella, basilicum
of bestel de luxe versie van deze klassieker:
Margherita burrata 8,25 / 11,25
tomaat, mozzarella, basilicum, burrata
Burrata is met room gevulde mozzarella, deze
wordt niet meegebakken.

Olive al forno

3,25
in de oven geroosterde olijven en amandelen

Antipasti misti per due

13,00
plankje Italiaanse lekkernijen om te delen
Vegetarisch is mogelijk

Salami finocchiona

6,50 / 9,25
tomaat, mozzarella, Toscaanse venkelsalami

Burrata con peperonata

8,75
burrata (met room gevulde mozzarella) geserveerd
met geroosterde paprika, kappertjes en
taggiasche zwarte olijven

lunchkaart 11.30 - 16.00 uur
Napoletana

6,75 / 9,50
tomaat, mozzarella, taggiasche zwarte olijven,
kappertjes, ansjovis

Bruschette

7,75
6 knapperige bruschette belegd met lekkers van de dag
Vegetarisch is mogelijk

Funghi & Pancetta

8,75 / 12,00
mozzarella, kastanjechampignons, pancetta,
uienmarmelade, fontina kaas, peterselie
Dit is een pizza bianca zonder tomaat. Pancetta is
italiaans spek

Focaccia romana

3,75
focaccia met zeezout en rozemarijn
Tip: lekker bij alle antipasti

Tonnara

Pizza
Pizza

9,25 / 13,00
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

lunchpizza/pizza

lunchpizza/pizza

5,95 / 7,95 5,95 / 7,95
Margherita
tomaat, mozzarella, basilicum

Pizza

Antipasti

Coppa d’Abruzzo

9,50 / 13,25
tomaat, mozzarella, dungesneden coppa
d’Abruzzo,
kerstomaatjes,
rucola, pecorino
lunchpizza/
pizza

Antipasti

Margherita
5,95 / 7,95
9,75 / 13,50
Prosciutto
tomaat, mozzarella, basilicum

Margherita

Saladebowl & focaccia
Salade geroosterde groenten &
focaccia 9,90

Antipasti

groene salade, geroosterde groenten, zongedroogde
tomaat, pecorino, geserveerd met een focaccia romana

tomaat, mozzarella, prosciutto Gran Sasso

Salade geitenkaas & focaccia

9,90
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tomaat, mozzarella, spinazie, rode balsamico-ui, met citroendressing
Uovo
maionesa
uit de Abruzzo,
uisgemaakte tonijnsalade, gesmolten mozzarella
h
geitenkaas,
pijnboompittenbuffelmozzarella
groene
salade,
‘ham
- 8,50
kaas’
Bresaola
huisgemaakte eiersalade met

Salade geitenkaas &

= Deze pizza’s worden na het bakken
De buffelmozzarella
wordt niet
meegebakken
om
met9,25
truffelsaus
en Parmezaanse
pancetta
gedeeltelijk
belegd met
koude ingrediënten
7,00
/ 13,00
Tartufo
= vegetarisch
kaas
Pancetta is Italiaans spek
8,00
mozzarella,
ei,smaak
gekookte ham,
de fijne
en truffelroomsaus,
textuur te behouden

peterselie
Bresaola is gekruid rundvlees uit
Dit is een
pizza bianca
zonder
tomaat wordt
Noord
Italië dat
gepekeld

Taart
Burrata peperonata

balsamico-ui
mozzarella,
fontina, gekookte
geserveerd
met een focacci
ham

6,00
Prijswijzigingen
voorbehouden / 1 juni 2019

of

Salade
mozzarella,
fontina, buffelmozza
prosciutto
crudo
gepofte
paprika,
en
daarna
maandenlang
rijpt.
7,00
/ Het
Campagnola
8,50
11,75 burrata met
Wisselend
aanbod
van taart (huisgemaakt
of groene
van
salade, kerstomaat,
Pizza
van
de maand
kappertjes
en
zwarte
taggiasche
vlees
heeft
een
verfijnde
zachte
De
Taartenkamer),
vraag
de
bediening
iedere
maand een
pizza geïnspireerd
op de
tomaat,
mozzarella,
gorgonzola,
artisjokken,
huisgemaakte groene pesto
olijven 9,50
smaak
ingrediënten
van het seizoen, zie het bord
Pizzadina
zongedroogde tomaatjes, gegrilde
courgette,
focaccia romana
Burrata
is met room gevulde
tonno
Voor erbij: Rucola salade 5,25
Gorgonzola
mozzarella
rucola,
dungesneden
venkel en parmezaanse kaas
basilicum
‘tuna melt’
met citroendressing
met vijgenjam en walnoten 7,00
huisgemaakte tonijnsalade,
vegetarisch
Eet je geen kaas? Deze pizza is heel=lekker
zonder kaas,
gesmolten mozzarella 8,50
allergisch? vraag de bediening om de
= Deze pizza’s worden na het bakken
we voegen dan taggische olijven toe.

gedeeltelijk
belegd
met koude
ingrediënten
Prijswijzigingen
voorbehouden
/ 27
mei 2019
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Caprese

allergenenkaart
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