
margarita (vega) € 3,65

Tomatensaus, mozzarella, basilicum 
& extra virgin olijfolie

Patata (vega)

Aardappel, mozzarella 
& extra virgin olijfolie

Salmone € 4,95

€ 3,95

€ 4,95

€ 4,95

€ 5,20

Zalm, Stracchino (zeer jonge, frisse 
kaas), mozzarella, bieslook & kappertjes 

Spinata romana
Spinata Romana (Romeinse salami), 
Stracchino (zeer jonge, frisse kaas), 
mozzarella & peterselie 

PIZZA AL TAGLIO

ons aanbod aan pizza’s verschilt dagelijks. 
kijk in onze counter voor de pizza’s van dit moment!

Heeft u allergieën of dieetwensen? Geef deze aan ons door!

Ansjovis
Tomatensaus, ansjovis, Burrata (met 
room verrijkte mozzarella), 
cherrytomaten & verse peterselie 

Marinara (vegan)
€ 3,65

Tomatensaus, cherrytomaten, 
peperoncino, knoflook,  peterselie 
& extra virgin olijfolie

Bufala (vega)

Tomatensaus, mozzarela di Bufala, 
verse tomaten & basilicum

€ 4,45 € 4,95vegetariana (vega)

Tomatensaus, gefrituurde aubergine, 
courgette, paprika & verse peterselie,
geserveerd met knoflookyoghurtsaus

Funghi € 4,45

Champignons, mozzarella, salsiccia 
(verse Italiaanse worst) & verse tijm 

cinque Formaggi (vega)

Mozzarella, Parmesan, Fontina, 
Gorgonzola & Grana Padano

€ 4,45 € 5,20artisjok
Pancetta (buikspek), artisjok, 
artisjokcrème & verse peterselie 

zwarte truffel

& verse peterselie 



koffie / espresso
espresso doppio
cappuccino
latte macchiato
iced latte
thee (Bio)

verse muntthee

€ 2,40

€ 2,95

€ 2,60

€ 2,95

€ 2,95

€ 2,40

€ 2,60

italiaanse bio 
koffie & theezalm

funghi porcini
ricotta spinazie

€ 11,95

€ 11,95

€ 11,95

ravioli

birra perroni
birra moretti
jupiler / jupiler 0,0%
wijn rood siciliane (Bio) 
wijn wit abruzzo (Bio)

wijn rose abruzzo (Bio)

prosecco treviso 200ml

limoncello / grappa
frangelico / amaretto
aperol spritz

€ 3,50

€ 3,50

€ 2,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 6,95

€ 2,90

€ 2,90

€ 4,50

bier, wijn 
& likeur

fles

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,80

€ 2,95

€ 2,95

water, sap & fris

cannoli
pizza dolce
Biologische hazelnootpasta 
(zonder palmolie) & poedersuiker
huisgemaakte tiramisu
Alcoholvrij (kidsproof) 

€ 1,25

€ 2,50

€ 4,95

zoet

ek  bij o fie  
   o s oetj !

Caprese € 9,95

Mozzarella di Bufala, tomaat, basilicum 
& extra virgin olijfolie
salmone € 10,95

Gerookte zalm, kappertjes, pompoen-
pitjes, gemengde sla & witte balsamico 
dressing
geitenkaas € 10,95

Geitenkaas, gefrituurde groenten, 
amandelen, gemengde sla 
& extra virgin olijfolie

salades

Alle salades worden 
geserveerd met Pizza Bianca

Je kunt onze pizza ook koud 
meenemen en thuis afbakken. 
Heerlijk als aanvulling van de 
borrelplank als je een feestje 
hebt of gewoon voor jezelf.

Acqua panna
san pellegrino
fris
san pellegrino fris
Limonata, Aranciata, 
Aranciata Rossa, Acqua Tonica
ijsthee (Bio)

sapjes (Bio)


