
PIZZA’S



Pizza’s uit de houtoven

MARGHERITA-
tomaten en mozzarella
€ 10,00

SPECIALE-
ham champignons en salami
€ 14,00

CAPRICCIOSA-
ham en champignons
€ 14,00

4 STAGIONI-
champignons, ham, artisjokken, ansjovis en 
kappertjes
€ 15,00

BAVARIA-
champignons, ham, tonijn, spinazie en look
€ 15,00

CALZONE-
dichtgeklapte pizza met ham en champignons
€ 14,00

CALZONE VERDURE-
calzone met groenten
€ 15,00

CALZONE AL TONNO-
calzone met tonijn en uien
€ 15,00

SCAMPI-
scampi’s, uien en paprika
€ 16,00

DIAVOLO-
pikante salami, paprika en olijven
€ 15,00

MARE E MONTI-
champignons, ham, zeevruchten, uien en look
€ 15,00

SARDEGNA-
salami,champignons, artisjokken, paprika, 
pikante salami
€ 15,00

TONNO-
tonijn en uien
€ 14,00

GUSTOSA- suggestie
Italiaanse spek, kip, paprika, uien en spiegelei
€ 16,00

REGINA ELENA-
verse stukjes tomaten, rucola en parmezaanschilfers
€ 14,00

PRIMAVERA-
uien, paprika, artisjokken, spinazie, champig-
nons, olijven
€ 15,00

RUSTICA- suggestie
paprika, courgetten, aubergines en parmzaan-
schilfers
€ 15,00

SALMONE-
huisgerookte zalm en uien
€ 16,00
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CAPRESE- suggestie
buffelmozzarella, verse tomaatjes, rucola en 
basilicum
€ 15,00

PARMA- suggestie
parmaham, verse tomaatjes, rucola
en parmezaanschilfers
€ 17,00

BUFALINA-
parmaham, Buffelmozzarella, rucola
en parmezaanschilfers
€ 18,00

CARPACCIO- suggestie
carpaccio van rundvlees, parmezaanschilfers 
en rucola, geparfumeerd met truffelolie
€ 19,00

DELIZIOSA- suggestie
carpaccio van huisgerookte zalm, tonijn en 
zwaardvis met uien en huisbereide kruidenolie
€ 19,00

Extra toevoeging naar keuze:
extra ingredient: € 1,50
extra vis :€ 2,50
extra Parmaham of spek: € 3,00
extra Buffelmozzarella : € 5,00

* Bij deze pizza’s worden er 
ingrediënten toegevoegd NA het bakken. 
Hierdoor kan hij een beetje lauwer aanvoelen.

Pizza’s uit de houtoven met 
toevoeging nadien*

4 FORMAGGI-
vier kaassoorten
€ 15,00

ARLECCHINO-
broccoli, scampi’s, paprika en look
€ 16,00

CAMPAGNA-
pikante salami, uien en champignons 
€ 15,00

CHEF- suggestie
mosselen, zeevruchten, scampi’s, zalm, tonijn 
en look
€ 18,00

MEDITERRANEA-
mosselen, ham, olijven, scampi’s en champignons
€ 16,00

SALMONE DELICATA-
huisgerookte zalm, ham en Philadelphia
€ 16,00

VALLETTA- suggestie
scampi’s, tonijn, uien, paprika, groene pepers 
en look
€ 17,00

VILLA BELVEDERE- suggestie
paprika, aubergines, courgetten, champig-
nons, zalm en rucola
€ 18,00

Pizza’s uit de houtoven
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HUISGEMAAKTE PASTA’S



HUISGEMAAKTE PASTA’S

SPAGHETTI ALLA PESCATORA AL CARTOCCIO-
Spaghetti in papillot met scampi’s, gamba’s, 
zeevruchten en mosselenmet look en verse to-
maten, licht pikant
HG € 19,00

LINGUINE MARE NOSTRUM- suggestie
Linguine met mosselen, venusschelpen (vongole) 
en scheermessenmet look in een licht pikante 
tomatensaus met een huisbereide visfumet
HG € 18,00

TAGLIATELLE SALMONE E ZUCCHINE-
Tagliatelle met huisgerookte zalm en courgetten 
in een rosèsaus met Philadelphia
HG € 17,00

TAGLIATELLE LIDO- suggestie
Tagliatelle met huisgerookte zwaardvis, auber-
gines en verse tomaten in een fijne visfumet
HG € 17,00

PENNETTE TONNARA-
Pennette met huisgerookte tonijn, olijven en 
aubergines in tomatensaus
HG € 17,00

RAVIOLI SARDEGNA- veggie
Ravioli gevuld met spinazie en ricottakaas in 
tomatensaus met parmezaanschilfers en rucola
HG € 16,00

Paste | Huisgemaakte pasta's

RAVIOLI AI FUNGHI PORCINI- 
suggestie / veggie
Ravioli gevuld met eekhoorntjesbrood in een 
fijne saliesaus geparfumeerd met truffelolie 
met parmezaanschilfers
HG € 18,00

RAVIOLI AGLI SCAMPI-
Ravioli gevuld met scampi’s in een 
roséroomsaus met huisgerookte zalm
HG € 18,00

LASAGNA CLASSICA-
Klassieke lasagna met bolognesesaus, ham, 
mozzarellaen parmezaanse kaas, gegrati-
neerd
HG € 14,00

LASAGNA AL SALMONE-suggestie
Lasagna met huisgerookte zalm en courgettes 
in rosèsaus met grijze garnalen
HG € 17,00


