FOOD MENU
VOORAF

Truffel & Paddenstoel

Crust Dippers (vegan mogelijk)

Huisgemaakte focaccia met geweldige dippers, denk aan
truffelsaus, pesto, nduja (pittige saus met worst uit Calabrië),
paddestoelen. Dippers kunnen met elk seizoen wijzigen.

8

Prosciutto, Parmezaan & Rucola

Bruschetta Miste (vegan mogelijk)			

9

Charcuterie

				
Mix van vers gesneden vleeswaren zoals Parma ham,
Mortadella en Spiniata Romana

9

Formaggi

9

Huisgemaakt getoast brood met een mix van toppings.

Mooie kaaslank van Italiaanse kazen. Denk aan
buffelmozzarella, pecorino, parmezaan en meer.

(Pizza Bianco)

14

Basis van truffel-ricotta saus, kastanje champignons, fior di
latte mozzarella, parmezaan en rucola. Niet voor niets onze
best-seller!

14.5

Fior di latte, San Marzano tomaten, parmezaan, parma ham en
rucola. The klassieke Italiaanse smaken gecombineerd.

Mortadella & Pistachio (Pizza Bianco) 			

14

Geroosterde puntpaprika met cherry tomaatjes 		

14.5

Pistache boter, basilicum, parmezaan, fior di latte, mortadella,
buffel mozzarella and licht gebrande pistache noten. Ziet er
top uit, smaakt zelfs nog beter.
Huisgemaakte geroosterde punt paprika, cherry tomaatjes,
san marzano tomatensaus, pijnboompitten en basilicum.

14

Veggies

7.5

Norma 					

Caprese Burrata

10

Napoli						

13.5

Polpo

13

Pizza van de maand

14.5

Mix van verse en mooie groentes. Denk aan Balsamico- uitjes,
olijven, artisjok en meer!
Verse tomaten met heerlijke Burratta. Afgemaakt met de beste
olijfolie, peper en zout. simpel maar perfect!
Octopus in een wijnsaus, kruiden en tomaat. Ja, dit is net zo
lekker als het eruit ziet!

Fior di latte, San Marzano tomato, Parmezaan, cherry tomaten
en geroosterde aubergine. Classic comfort food!
Onze Margherita met anchovis filets, olijven, kappertjes en
oregano. Combineer deze top-pizza met een ijskoud biertje.

Maandelijks wisselende pizza met de beste seizoensingrediënten. Vraag aan het personeel welke pizza het nu is!

NEAPOLITAN PIZZA

VOOR ERBIJ

In 2018 begonnen wij met pizza maken in onze eigen achtertuin; ons eigen Pizza Project. Aangezien vele vrienden en
buren enorm fan werden van onze pizza’s werden wij aangespoord onze eigen foodtruck te beginnen. En nu, met een
eigen restaurant loopt ons project steeds meer uit de hand.
Maar wat maakt dat uit, het gaat om pizza! We gebruiken 48uur gerezen deeg, gebakken op 500 graden en alleen de beste ingrediënten. Luchtig, vers en perfect gebakken!
Buon Appetito!

Garlic Bread		

Margherita

- Ook als kinder portie

8.5 | 6.5

Dé pizza waar je een pizzeria op beoordeeld. Mozzarella fior di
latte, San Marzano tomaat, Parmezaan, basilicum & olijf olie.
Upgrade: Buffel Mozzarella in plaats van fior di latte.
+ 2.5

Marinara

- Ook als kinder portie		

San Marzano tomaten sauce, knoflook, basilicum and gedroogde oregano. Een klassieker.

Nduja						
Onze Margherita met fantastische pittige worst uit Calabrië,
en cherry tomaatjes. Kijk uit, deze saus is gemixt met echte
chili pepers uit Calabrië, pittigheid gegarandeerd!

Pepperoni & Chili honing Ook als kinder portie (minder pikant)

8|6

11

13.5 | 9.5

Margherita gecombineerd met pittige salami, chili pepers en
chili-infused honing. Perfecte combinatie!

Geroosterde punt paprika met Burrata

Huisgemaakte geroosterde punt paprika, buffel
mozzarella, San Marzano tomaten saus, basilicum en Buratta
kaas. Ja, dit wil je.

14

3.5

Ons luchtige deeg met verse knoflook, zeezout, olijfolie en
peterselie. Heerlijk met mozzarella.

+ 1.5

Rucola, Parmezaan, Cherry Tomaten & Balsamico

5|9

Frisse salade naast de pizza.

NA PIZZA
Affogato					

6

Shot espresso met een bolletje vanille ijs. Precies wat je nodig
hebt na het diner.

Tiramisu							7
Huis gemaakte tiramisu die we ook jaren geperfectioneerd
hebben. Volgens velen de beste!

Espresso Martini					

9

Sgroppino					

7.5

Cocktail van Rum Baba espresso, Ketel One vodka, Kahlua.
This will keep the party going!

Verse cocktail van citroensorbet, Ketel One vodka, Prosecco.
Hierna kan je de hele wereld weer aan!

Dessert of the moment				

Onze Pizzaiolo’s zijn ook nog eens goede dessert chefs! Als je
geluk hebt hebben wij een speciaal dessert beschikbaar, vraag
aan het personeel wat het deze keer is!

= Veggie

= Vegan

7

FOOD

