
Margherita (v)        10
tomatensaus - mozzarella - basilicum

Salami          12     
tomatensaus - mozzarella 

Hawaï         12
tomatensaus - verse ananas - verse ham - mozzarella

Funghi (v)         12
paddenstoelen - tomatensaus - mozzarella - tijm

Tonno         12
tonijn - tomatensaus - mozzarella - rode ui - olijven

Pollo          12
tomatensaus - kip - pesto - parmezaanse kaas - rucola - mozzarella

BBQ Chicken        12
tomatensaus - gemarineerde kip - mozzarella - paprika - rode ui - 
jalapeño - bbq saus

Vega (v)         12
tomatensaus -  courgette - aubergine - paprika - ui - mozzarella

5 Kazen (v)         13
mozzarella - parmezaan - gorgonzola - taleggio - scarmorza

Quattro Stagioni        12
champignons - ham - olijven - artisjok - mozzarella - tomatensaus

Napoletana        11
tomatensaus - mozzarella - anjovis

Deel pizza         12
1/4 pollo - 1/4 tonno - 1/4 salami - 1/4 funghi

Carpaccio         13.5 
parmezaan - rucola - kappertjes - pijnboompitten
keuze uit: pesto of truffelmayo

Venkelsalami        13.5
salami (met venkelzaad) - peer - gorgonzola - vijg -  
gekarameliseerde rode ui 

Burrata (v)         14.5
smeuïge burrata - tomatensaus- cherrytomaatjes  - pesto - olijfolie

Funky Salami        12.5
salami - tomatensaus - scarmorza - kappertjes - gekarameliseerde 
rode ui - crispy salie

Spicy Hawaï        13
verse gegrilde ananas - spianata romana - rode peper - tallegio
basilicum - tomatensaus

Paddenstoelen (v)       13
kastagne champinons - kingboleet - ei - truffelolie - tallegio - rucola

Bolognese (penne)       12
tomatensaus - gehaktballetjes - parmezaanse kaas - basilicum

Kip (tagliatelle)        12.5
pesto - zongedroogde tomaat - parmezaanse kaas

Carbonara (tagliatelle)      12
spek - ei - knoflook - sjalot - parmezaanse kaas

Puttanesca (penne)       10
ansjovis - olijfolie - kappertjes - chilipeper

Verdure (tagliatelle) (v)      12.5
champignons - paddestoelen - courgette - kaassaus

Lasagna         14.5
tomatensaus - gehakt - bechamelsaus - mozzarella - parmezaan

Toscaanse tomatensoep (v)            6 
pesto - room

Carpaccio              normaal 11,- / XXXL  30,-
parmezaan - rucola - kappertjes - pijnboompitten - keuze uit: pesto of truffelmayo

Vitello tonnato              normaal 11,- / XXXL  30,-
tonijnmayonaise - zongedroogde tomaat - rucola - kappertjes 

Salade caprese (v)            8.5  
mozzarella - tomaat - basilicum - extra vierge olijfolie

Burratta (v)              9  
zongedroogde tomaat - rucola - basilicum - extra vierge olijfolie

Salade gamba             10  
gamba’s - gemengde slasoorten - olijven - sjalot - kappertjes - citroenmayo

Kalfssaltimbocca            16.5
kalfsvlees omwikkeld met parmaham, salie, marsala, roseval-
aardappeltjes en seizoensgroenten

Kabeljauw              16.5
kabeljauwfilet op de huid gebakken met pesto, roseval-
aardappeltjes en seizoensgroenten

Pannetje kip (uit de oven)          16.5
kippendij in roomsaus met parmezaan, knoflook, rozemarijn, 
tijm en een héél klein vleugje citroen.
* geserveerd met roseval aardappeltjes en seizoensgroenten

Risotto klassiek (v) / Risotto met kalfssaltimbocca    12.5 / 17.5 
r isotto - paddenstoelen - doperwten - parmezaan -  

  

PIZZA’S PASTA CLASSICS

PASTA SPECIALS

SNACKS

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

SALADES

DESSERTS

Verse foccacia (v) (uit de houtoven)         4.5 
pesto - aioli

Calamari (inktvis ringen)           6.5
aioli

Parmezaanse kaas (v)            5 
acetostroop

Gebakken gamba’s            7
aioli

Portie olijven             3.5
huisgemarineerd

Gerookte amandelen            3.5

Zalm (tagliatelle)        14.5
gerookte zalm - roomkaas - rode ui - courgette

Gamba (tagliatelle)       14.5
gepelde gamba’s - knoflook - gegrilde groenten - chilipeper - rucola

Spinazie (penne) (v)       13.5
gorgonzola - peer - pijnboompitten

Groene salade             3,50
gemengde salade - zongedroogde tomaat - rode ui

Little Gem                     4,50
suikersla - citroen -olijven- parmezaan

Salade caprese                   8,50  
mozzarella - tomaat - basilicum - extra vierge olijfolie

VOOR ERBIJ

Tiramisu         6.5
huisgemaakt

Limoncellotaart        6.5
gemaakt van huisgemaakte limoncello

KIDS
Tomatensoepje         4
Kids Pizza         6.5
Margherita - Hawaï  of  Salami

Pasta Bolognese        6.5DRANKEN (gekoeld)
Blikje Coca Cola - Coca Cola Zero - Fanta - 7up -   2.5
Cassis - Bitter Lemon      
Blikje Heineken        2.5
Fles wit (pinot grigio) - Fles rood (primitivo) - Fles rosé 15
Fles huisgemaakte limoncello 0.25 ltr    15

NETFLIX BORRELBOX (2p.)        14.5
een doos vol lekkers voor op de bank - parmezaanse kaas / acetostroop - 
tallegio - parmaham - venkelsalami - olijven - gerookte amandelen - 
gegrilde groenten - foccacia / pesto - aioli

-W
INTE R K E UKEN

-

- ANNO 2020 - 

PIET’S

-W
INTE R K E UKEN

-

- ANNO 2020 - 

PIET’S

STAMPPOTTEN   8,50
(HALVE KILO / NOG WEL EVEN OPWARMEN)

KEUZE UIT:                        ERBIJ:

STOOFPOTTEN 8,50
(HALVE KILO / NOG WEL EVEN OPWARMEN)

KEUZE UIT:               MET:

ERWTENSOEP      7,50 
(1 LTR. / NOG WEL EVEN OPWARMEN)
- Huisgemaakte erwtensoep met rookworst en spek

* Alle stamppotten zijn incl. grove mosterd, gebakken spekjes, jus en tafelzuren

WO t/m ZO van 17:00u tot 21:00u / afhalen v.a 15:00u

Bij bezorging hanteren wij een minimaal bestelbedrag van 15,-

* Alle stoofpotten zijn incl. huisgemaakte appelmoes en rode uiencompote

Wij bezorgen in: Wijchen, Alverna, Hernen, Niftrik, Balgoij & Nederasselt

AFHALEN / BEZORGEN (Min. 15,-) 024 207 15 89 

Met Piet’s
Winterkeuken
steun je 100%

NU
OOK

VEGA!

- Hachee
- Bospaddenstoelen

Spruitjes, wortel, knol en smeuïge aardappelpuree
Spruitjes, wortel, knol en smeuïge aardappelpuree

Halve rookworst, gehaktbal (200 gr)
katenspeklappen in huismarinade, óf
vegetarische braadworst

- Boerenkool
- Zuurkoolstamp
- Spruitenstamp

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

BLIJVEND
IN PRIJS

VERLAAGD!

NU
OOK

VEGA!

TIP! :)
Verras ook eens je
vader, moeder, opa of
oma met iets lekkers uit 
Piets Winterkeuken!

We bezorgen het tot aan 
de voordeur!

WAT IS
PIETS
WINTER
KEUKEN ?
‘Piets Winterkeuken’
is een uit nood geboren
initiatief van Pizza Pasta.

Verse huisgemaakte
winterse kost, net als
vroeger.

Door iets lekkers uit Piets
Winterkeuken te bestellen
steun je dus automatisch
Pizza Pasta!

Piets Winterkeuken

BEZORGING OPENINGSTIJDEN BESTELLEN?
Je bestelling telefonisch doorgeven 
kan vanaf 14:00u tot 21:00u

wo t/m zo v.a 17:00u tot 21:00u
(afhalen kan al vanaf 15:00u) 

Bij bezorging geldt een minimale 
besteding van 15,-

(024) 207 15 89

OPENINGSTIJDEN BESTELLEN?
Je bestelling telefonisch doorgeven 
kan vanaf 14:00u tot 21:00u

wo t/m zo v.a 17:00u tot 21:00u 

(024) 207 15 89 BEZORG / AFHAALKAART

Bij bezorging geldt een minimale 
besteding van 15,-

BEZORGING

PIETS WINTERKEUKEN
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PIET’SNU OOK VEGA!
Eet je liever vegetarisch? Bekijk dan onze vega-opties!


