
SNACKS

CLASSICS

SPECIALS

Margherita 
tomatensaus - mozzarella - basilicum

Salami 
tomatensaus - mozzarella

Funghi 
paddenstoelen - tijm - mozzarella - tomatensaus

Hawaii
mozzarella - ananas - gekookte ham - 
tomatensaus

Tonno 
tonijn - tomatensaus - mozzarella - rode ui - olijven

Quattro stagioni 
tomatensaus  - ham - olijf - artisjok - champignons - 
mozzarella

Prosciutto 
gedroogde Italiaanse ham -tomatensaus - 
mozzarella

Pollo
tomatensaus  - kip - pesto - parmezaanse kaas - 
rucola - mozzarella

Vega
tomatensaus - courgette - aubergine - paprika -
ui - mozzarella

5 Kazen
mozzarella - taleggio - parmezaan - gorgonzola - 
scamorza

Napoletana
ansjovis - tomatensaus - mozzarella 

Venkelsalami 
peer - gorgonzola - vijg - 
gekarameliseerde ui

Paddenstoelen 
ei - truffel - rucola - taleggio

Spicy hawaii 
gegrilde ananas - spianata romana - 
rode peper -basilicum - taleggio - tomatensaus

Geitenkaas
courgette - mascarpone - tijm

Funky salami 
crispy salie - kappertjes -gekarameliseerde rode 
ui - tomatensaus - scamorza

Onze pizza’s zijn ook met glutenvrije bodem te bestellen.
Verse focaccia 
pesto - aioli

Gebakken gamba’s 
aioli

Calamari 
aioli

Bruschetta 
tomaat - rode ui - basilicum

Parmezaanse kaas 
acetostroop

Olijven

Gerookte amandelen
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DINER KAART

PIZZA

Bekijk de achterkant voor meer gerechten!

VOORGERECHTEN

Carpaccio
pesto - parmezaanse kaas - rucola

Vitello tonnato
kalfsvlees - tonijnmayonaise -
zongedroogde tomaat - kappertjes

Italiaanse tomatensoep
pesto

Salade gamba’s
kappertjes - olijven - rucola - sjalot

Salade caprese
mozzarella - tomaat - basilicum

Antipasti
vlees- gemarineerde groenten - 
taleggio

Burrata 
San Marzano tomaat - rucola - 
basilicum - extra vierge olijfolie
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VOOR KIDS

DOLCI

Pizza margherita

Pizza hawaii

Pasta bolognese

Kindertomatensoepje met brood

Kinderijsje

Tiramisu

Scroppino

Panna cotta
met amarene kersen 
en bosvruchten ijs

Limoncellotaart
gemaakt van huisgemaakte limoncello

Affogato

Gelato
drie bollen ambachtelijk ijs (+ slagroom 0,5)

Kaas
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Bij Pizza Pasta houden we van tradities, maar dan wel met eigentijdse kwinkslag! We maken graag zoveel 
mogelijk zelf, bijvoorbeeld onze limoncello en het deeg van de pizza’s. We houden van authentieke smaken, 

daarom kiezen we enkel voor de beste ingrediënten en bakken we onze pizza’s in een houtgestookte oven. Heb je 
een allergie of dieet, vertel het aan ons en wij passen de maaltijd voor je aan of maken iets speciaals voor je!

In onze keuken wordt er gewerkt met producten met gluten, hoewel wij ons best doen kunnen we niet garanderen
dat hier helemaal geen sporen van achterblijven.

i

CLASSICS ZIN IN IETS ANDERS?

Kalfssaltimbocca
salie - gedroogde ham

Kabeljauw
pesto
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SPECIALS

Tagliatelle gerookte zalm 
roomkaas - rode ui - courgette

Penne spinazie 
gorgonzola - peer - pijnboompitten

Tagliatelle gamba’s 
geroosterde groenten - chili - rucola

Tagliatelle verdure
champignons - courgette - 
paddenstoelen - kaassaus
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Geserveerd met geroosterde Roseval 
aardappeltjes met tijm, rozemarijn en 

groene asperges.

PASTA

HOOFDGERECHTEN

Penne bolognese
tomatensaus - meatballs -  basilicum - 
parmezaanse kaas

Tagliatelle kip 
pesto - zongedroogde tomaat - 
parmezaanse kaas

Lasagna 
mozzarella - rundergehakt - tomaat

Tagliatelle carbonara 
bacon - sjalot - knoflook - peterselie - ei

Penne puttanesca 
ansjovis - kappertjes - olijfolie - chili
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Onze pasta’s zijn ook glutenvrij te bestellen.

BIJGERECHTEN

Little gem
citroen - olijven - parmezaan

Groene salade
tomaat - rode ui

4,5

3,5


