
 

PASTA 

Penne al pomodoro & basilico    €  9,50 

Penne met tomatensaus & basilicum 

Penne alla Nerone      € 12,00 

Penne met stukjes ossenhaas & ui in tomatenroomsaus 

Spaghetti alla Bolognese     € 11,00 

Spaghetti met tomatensaus & gehakt 

Spaghetti ai gamberi      € 12,00 

Spaghetti met garnalen & ui in knoflookroomsaus 

Spaghetti alla carbonara     € 12,00 

Spaghetti met een romige saus van ei, spek,  

zwarte peper & Parmezaanse kaas 

Spaghetti aglio, olio & peperoncino   €  9,50 

Spaghetti met knoflook & Spaanse pepers in olijfolie 

Tagliatelle al salmone     € 12,00 

Tagliatelle met verse zalm & ui in een tomatenroomsaus 

Ravioli gorgonzola & noci    € 14,00 

Wisselend gevulde deegkussentjes van verse pasta  

met gorgonzolasaus & walnoten 

Penne gratinate al forno     € 12,00 

Penne met Bolognesesaus & mozzarella gegratineerd uit de oven 

Cannelloni ricotta e spinaci    € 13,50 

Buisjes van verse pasta gevuld met ricotta en spinazie, gegratineerd met  

tomatensaus en mozzarella 

PER BAMBINI 

Bambini       €  7.00 
Kipnuggets of frikandel met patat, appelmoes & mayonaise 

Kinder spaghetti of penne bolognese                        €  7.00        

 

 

 

DESSERT 

 

Huisgemaakte Tiramisù (indien voorradig)  € 6,00 

 

 

 

VINO DELLA CASA 
(huiswijnen) 

Fles wit/rood (1 liter)                           € 12,50 

Fles rosé (0,75 liter)                              € 11,00 

 

 

 

BIRRA 
(bieren) 

 

Peroni / Nastro Azzuro (fles)            €   2,75 

 

 

BIBITE ANALCOLICHE 

(Frisdranken) 

Cola/Cola zero (blikje)   € 2,25 

Icetea/Icetea  green (blikje)  € 2,25 

Aqua panna/San Pellegrino (0,25 L) € 2,00 

Aqua panna/San Pellegrino (0,75 L) € 3,50 

 

Prijswijzigingen voorbehouden 

 

Italia 
P I Z Z E R I A 

Afhaal/bezorgkaart 

Bezorgtijden: 

Woensdag t/m zon-

dag van 17.00 uur 

tot 20.30 uur 

Bezorging uitsluitend in  

Ermelo , Putten 

(buitengebied in overleg) en  

Drielanden 

Bezorgkosten €  2,50 

 

Tel: 0341—55 68 68 



 ANTIPASTI FREDDI 
(koude voorgerechten) 

Stokbrood met kruidenboter                                       € 3,75 

Carpaccio di manzo con grana & rucola   € 11,50 

Dun gesneden ossenhaas met basilicumpesto, Parmezaanse kaas, geroos-

terde pijnboompitten & rucola 

Prosciutto di San Daniele & melone   € 11,00 
Duo van meloen & de beroemde San Daniele ham 

Tris Italia        € 12,50 
Combinatie van prosciutto & melone, caprese en vitello tonnato 

Caprese       €  9,00 
Salade van mozzarella & tomaten met een basilicum-pestodressing 

Antipasto misto (min. 2 pers / prijs p.p.)  € 15,00 
Combinatie van verschillende koude voorgerechten  

Vitello tonnato      € 11,50 

Rosé gegaarde kalfsfricandeau, dun gesneden met een verfijnde  

tonijndressing, kappertjes & olijven  

Tagliere misto       €  12,50 
Ambachtelijke Italiaanse vleeswaren, kaas en olijven   

Insalata mista      €  5,00 

Gemengde salade met tomaten, komkommer, uien & een dressing van olijf-

olie & balsamico-azijn 

Carciofini primavera     €  8,50 
Salade met artisjokharten, basilicumpesto & een balsamicodressing uit Mo-

dena 

Insalata gorgonzola     €  9,00 
Gemengde salade met gorgonzola & een balsamico-dressing 

Insalata al tonno      €  9,00 

Gemengde salade met tonijn & een balsamico-dressing 

ANTIPASTI CALDI 
(warme voorgerechten) 

 

Funghi trifolati      €  8,50 
In boter gebakken champignons met knoflook, afgeblust met witte wijn 

Scampi della casa      € 14,00                 

5 gepelde middelgrote garnalen met paprika, ui, knoflook, afgeblust met 

whisky  

 

 

CARNE 
(vleesgerechten van de grill) 

Bistecca di manzo alla griglia (300 gr.) € 21,50 

Gegrilde entrecote (300 gr.) 

Bistecca di manzo alla griglia (500 gr.) € 29,00 

Gegrilde entrecote (500 gr.) 

Bocconcini                € 22,00 

Ossenhaaspuntjes in champignonroomsaus 

Filettini ai funghi misti               € 22,00 

Ossenhaasmedaillons met in knoflook gebakken  

paddenstoelen 

Filetto di manzo alla griglia    € 23,50 

Gegrilde ossenhaas 

Tagliata di manzo con grana & rucola             € 22,50 

Getrancheerde entrecote op een bedje van rucola met  

Parmezaanse kaas, pijnboompitten & balsamicocrème 

Filetto al pepe verde               € 24,50 

Ossenhaas met groene pepersaus 

Filetto gorgonzola              € 24,50 

Ossenhaas met gorgonzolasaus 

 

PESCE 
(visgerechten) 

Salmone al forno            € 19,00 

In de oven gegaarde zalm met een basilicum-pestodressing 

Scampi della casa            € 22,50 

7 gepelde middelgrote garnalen met paprika, uien & knoflook, 

afgeblust met whisky 

 

Prijswijzigingen voorbehouden 

Bij alle vlees– en visgerechten serveren wij een ge-

mengde salade en friet. 

Spaghetti i.p.v. friet                  € 3,50 

 

 

 

PIZZE 

Margherita      €  8,50 

Tomaten & kaas 

Funghi      €  9,50 

Tomaten, kaas & champignons 

Pancetta       €  9,50 

Tomaten, kaas & spek 

Salame      €  9,50 

Tomaten, kaas & salame 

Borromea      €  9,50 

Tomaten, kaas & ham 

Napolitana      €  9,50 

Tomaten, kaas & ansjovis 

Pirata        €  9,50 

Tomaten, kaas & gehaktsaus 

Primavera      €  9,50 

Tomaten, kaas & artisjokken 

Siciliana      €  10,00 

Tomaten, kaas, olijven, ansjovis, knoflook & kappertjes 

Tonno      € 10,00 

Tomaten, kaas & tonijn 

Capricciosa      € 10,00 

Tomaten, kaas, champignons & ham 

Gorgonzola      €  10,00 

Tomaten & gorgonzola 

Tarantina      € 10,00 

Tomaten, kaas, ham & salame 

Tropicale       € 10,00 

Tomaten, kaas, ananas & ham 

Campagnola      € 11,00 

Tomaten, kaas, paprika, champignons, ham & uien 

Diavola      € 11,00 

Tomaten, kaas, pikante salami en spek 

Con carne      € 11,00 

Tomaten, kaas & shoarmavlees 

Tiffani       € 11,00 

Tomaten, kaas, tonijn, garnalen & uien 

Vegetariana      € 10,50 

Tomaten, kaas, champignons, uien,  paprika & artisjokken 

Veneziana       € 11,00 

Tomaten, ansjovis, garnalen,  mosselen & tonijn 

Vulcano (pikant)     € 10,50 

Tomaten, kaas, champignons, paprika, uien & olijven 

PIZZE 

Calzone      € 11,50 

Dubbelgeslagen pizza met kaas, ei, ham, salame,  

champignons, paprika en Bolognesesaus 

Pescatora       € 11,00 

Tomaten, kaas, champignons, tonijn & uien 

Della casa       € 11,50 

Tomaten, kaas, champignons, shoarma, tonijn & asperges 

Italia       € 11,50 

Tomaten, kaas, champignons, paprika, ham, uien,  

salame, artisjokken & ei 

Quattro formaggi     € 11,00 

Tomaten & vier soorten kaas 

Quattro stagioni     € 11,00 

Tomaten, kaas, champignons, salame, uien, ham,  

artisjokken & paprika 

Santa Lucia      € 12,00 

Tomaten, kaas, tonijn, spek,  uien & champignons 

Mare e monte      € 12,00 

Tomaten, kaas, tonijn, champignons,  ham, uien,  

garnalen & paprika 

San Daniele      € 14,00 

Tomaten, kaas, San Daniele ham, & rucola 

Wijzigingen in de samenstelling van de  

pizza’s worden in rekening gebracht! 

 

U kunt alleen telefonisch bestellen! 

Bezorgbestellingen kunnen uitsluitend con-

tant bij de bezorger of middels een betaalver-

zoek betaald worden. Het betaalverzoek ont-

vangt U via de SMS  

 

Extra per toevoeging: 

Ananas, ui, champignons, paprika, asperges, spek,  

olijven, ei, ham, (pikante) salame, ansjovis, gehaktsaus  

 € 1,00 

Tonijn, garnalen, mosselen, artisjokken, shoarma,  

kaas, gorgonzola, mozzarella, rucola    € 2,00 

Parmaham       € 4,00 

Prijswijzigingen voorbehouden 


