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OPENINGSTIJDEN

 Donderdag 17:00 - 20:00 uur 

 Vrijdag 16:00 - 21:00 uur 

 Zaterdag 17:00 - 21:00 uur 

 Zondag 16:00 - 20:00 uur



M E N U

ANTI PASTI
Mix van 3 soorten vlees (2 personen)  € 15,5
 Salami Picante - Mortadella - Prosciutto (hand gesneden)

Salami Picante  5

Prosciutto (handgesneden)  9

Mortadella  5

Mix van 3 soorten kaas (2 personen)  14,5
 Manchego - Blu di Bufala - Tomaat Olijven Kaas

Manchego  5

Blu di Bufala  6,5

Tomaat Olijven kaas  5

Mastunicola  5,5
  De allereerste Napolitaanse pizza ontstaan in 1490, vernoemd 

naar zijn master; Nicola. Belegd met reuzel, verse basilicum, 
parmigiano, pecorino, zwarte peper, zeezout en extra vergine olijfolie. 

Mastunicola  5,5
  Verse basilicum, parmigiano, pecorino, zwarte peper, zeezout, 

extra vergine olijfolie
 
Ripiano Lazzarella (2 personen)  27,5
  Mix van bovengenoemde vleesjes en kazen, gecombineerd 

met mastunicola

P I Z Z A ’ S

DE AVPN PIZZA’S
AVPN staat voor Associazone Verace Pizza Napoletana. Dé organisatie 
in Napels die de traditie, receptuur, bereidingswijze en kwaliteit van 
Napolitaanse pizza’s beschermd en waarborgt. De pizza’s hieronder 
zijn 3 typische AVPN pizza’s. 

Pizza Marinara  6,95
  San Marzano tomaten D.O.P*., verse knoflook, oregano, 

extra vergine olijfolie

Pizza Margherita  8,95
  San Marzano tomaten D.O.P.*, Fior di Latte di Agerola, 

verse basilicum, extra vergine olijfolie

Pizza Margherita extra  11,95
  San Marzano tomaten D.O.P*, Mozzarella di Bufala, 

verse basilicum, oregano, extra vergine olijfolie

CLASSICO
Pizza Salami  11,5
  San Marzano tomaten D.O.P.*, Fior di Latte di Agerola, 

salami, verse basilicum, oregano, extra vergine olijfolie

Pizza Salami Picante ‘Nduja  11,95
  San Marzano tomaten D.O.P.*, Fior di Latte di Agerola, salami 

picante, verse basilicum, oregano, ‘nduja, extra vergine olijfolie

Pizza Salmone  13,5
  Gerookte zalm, crème fraîche, rode ui, rucola, extra vergine 

olijfolie limone, verse dille, zwarte peper, zeezout

Pizza San Daniele  15,5
  San Marzano tomaten D.O.P.*, Fior di Latte di Agerola, verse 

basilicum, rucola, rode kool, San Daniele ham, parmigiano, 
pesto genovese, oregano, extra vergine olijfolie 

Pizza Funghi Rosemarino  11,5 
  Crème fraîche, pecorino, in boter gebakken kastanjechampignons, 

geroosterde oesterzwammen, Fior di Latte di Agerola, gekarameliseerde 
ui, zwarte peper, verse rozemarijn, extra vergine olijfolie

Pizza Quatro formaggi  15,5 
  Provola affumicata (gerookte mozzarella), parmigiano, gorgonzola 

picante, fontina, verse basilicum, zwarte peper, extra vergine olijfolie

DISEGNI LAZZARELLA
Pizza Tonno tataki al wasabi  18,5
  Wasabi-mascarpone, tonijn tataki in sojasaus, wakame, 

furikake, rucola, wasabimayo?

Pizza Mario e Luigi di Rinaldi  16,5
  San Marzano tomaten D.O.P.*, Fior di Latte di Agerola, 

verse basilicum, rode kool, bresaola, rucola, zomertruffel, 
walnoten, parmigiano, oregano, extra vergine truffelolie

N A G E R E C H T

Tiramisu  5,5

Nutella-mascarpone calzone (2 personen)  9,95

D R A N K

Italiaanse frisdrank (275ml)   2,8

Water naturel (Acqua Panna, 75 cl)  4,5

Water bruis (San Pellegrino, 75cl)  4,5

Peroni bier  3,2

Koffie     
 Espresso  2,5
 Americano  2,5
 Cappuccino  3,5

WITTE WIJN
Locorotondo Tagaro	 4,5	per	glas	/	20,50	per	fles
  Aromatische, sappige witte wijn met rijpe tonen van wit fruit 

zoals kruisbes en ondanks de vele zonuren een frisse ondertoon 
die doet denken aan groene appeltjes. 

Pinot Grigio Paladin		 5,5	per	glas	/	25	per	fles
  Stuivende, fruitige witte wijn met een mooie balans tussen 

tonen van wit fruit zoals peer en lychee en een hint van citrus.

RODE WIJN
Negroamaro Pinataro Tagaro		 4,5	per	glas	/	20,50	per	fles
  Rijpe, zondoorstoofde wijn met bijzonder aangename tonen 

van cassis, bramen en kersen en een mooie dosis concentraat.

Syrah Paladin		 5,5	per	glas	/	25	per	fles
  Heerlijke, volle, uitgesproken rode wijn met tonen van overrijp fruit en 

intense tonen van cassis, en bosbessen met een vleugje kruiden.

Terra Damia Cantine Odoardi		 35	per	fles
  Bijzonder volle, stevige, krachtige rode wijn boordevol zondoorstoofd 

fruit zoals bramen, bosbessen en kersen met tonen van karamel, 
vanille, mokka en chocolade met een kruidige ondertoon.

PROSECCO
Prosecco Spumante Paladin		 6	per	glas	/	25	per	fles
  Zachte, fruitige mousserende wijn met een aangename, 

verfijnde mousse en tonen van gele appel en peer met een 
hint van citrus en florale tonen.

La Dolce Vita,
dat moet je proeven 

Geniet van een bijzondere avond in onze pizzeria of van 

de pizza die je komt afhalen. Onze pizzaiolo’s willen dat jij 

de echte authentieke smaak van Napels proeft en ons 

enthousiasme en passie voor het vak ervaart. 

Met houtgestookte steenovens op hoge temperaturen 

(480 graden) maken wij voor u pizza’s met vers, Napolitaans deeg.

Bestelling plaatsen voor afhaal kan telefonisch of bij ons in de 

pizzeria. We hebben voor afhaal een andere ruimte en ingang.

*  Deze San Marzano tomaten hebben de beschermende D.O.P. aanduiding. 
De afkorting staat voor Denominazione di Origine Protetta en garandeert dat 
de tomaten daadwerkelijk uit het gebied Sarnese-Nocerino bij Napels komen.


