Lunch

PICCOLA
I TALIA

gerechten

Wat in 1983 is begonnen als kleine afhaalen bezorgpizzeria is nu uitgegroeid tot
Italiaans pizzeria - restaurant.
Zowel toen als nu de enige échte Italiaan
van IJsselstein onder leiding van Giuseppe.
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Vanaf 2003 is ook Salvatore toegetreden binnen
het bedrijf en samen zwaaien zij nu de scepter.
Onze doelstelling is onze gasten laten genieten
van onze Italiaanse gastvrijheid.
Kwaliteit staat bij ons bovenaan!
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Piccola Italia
Utrechtsestraat 54
3401 CW IJSSELSTEIN

Welkom - Benvenuto

www.piccolaitalia.nl
info@piccolaitalia.nl
030 - 688 11 49

Broodjes - Soep
Panini

Panino Carpaccio (1-3)

Insalate

7,65

Flinterdun gesneden rundvlees (80 gram),
Parmezaan snippers, gedroogde tomaat,
pesto, rucolasla en pijnboompitjes

Panino Salmone (1-3-4)

Sla, gerookte zalm (100 gram), rode ui snippers,
kappertjes, gedroogde tomaat, komkommer,
tomaat plakjes, olijven en pesto

Panino Tonno (1-3-4)

Insalata Salmone (maaltijdsalade) (1-2-3-4-7)

Slamix, tomaatplakjes, komkommerplakjes, croutons,
pesto, pijnboompitten, zongedroogde tomaat, ei
en gerookte zalm

8,50

Insalata Carpaccio (maaltijdsalade) (1-2-3-7)

Slamix, tomaatplakjes, komkommerplakjes, croutons,
pesto, pijnboompitten, zongedroogde tomaat, ei
en rundercarpaccio (80 gram)

6,40

Tonijn, rode ui, verse tomaatplakjes,
komkommerplakjes, gedroogde tomaat,
rucolasla en pesto

Panino Caprese (1-3)

Tomaatplakjes, mozzarella balletjes,
zongedroogde tomaat, pijnboompitjes en pesto

Panino Gezond (1-2-3)

Insalata Caprese (1-3-7)

6,40

5,55

Panino Italiano dubbel belegd (1-3)

7,25

Jonge kaas, salami, paprika, en groene pepers

Hetzelfde als Panino Italiano alleen dubbel dik,
dubbel zo lekker!

Insalata Napoletana (3-7)

7,65

Insalata Capricciosa (2-4-7)

7,65

Insalata Mista (3-7)

6,55

Gemengde salade met geitenkaas

Gemengde salade met tonijn

Frittata

Uitsmijter ham/kaas/ salami (1-2-3-7)

8,25

Uitsmijter rundercarpaccio (1-2-3-7)

8,50

Uitsmijter gerookte zalm (1-2-4-7)

9,50

2 Gebakken eieren met ham, kaas, salami, pesto, rucolasla
en pijnboompitjes op een Italiaanse bol gepresenteerd

2 Gebakken eieren met flinterdun gesneden rundvlees,
Parmezaan snippers, gedroogde tomaat, pesto, rucolasla
en pijnboompitjes op een Italiaanse bol gepresenteerd

ZUPPA

!

2 Gebakken eieren met gerookte zalm, pesto, rucolasla
en pijnboompitjes op een Italiaanse bol gepresenteerd

Minestrone (1-6)

4,95

Zuppa di cipolla (1-6)

4,95

Rijkgevulde Italiaanse groentesoep

Authentieke Italiaanse uiensoep

Zuppa di pomodoro (6)

Klassieke Italiaanse tomatensoep

9,80

SPUNTINO
Portie olijven

3,30

Crostini (1-3)

3,00

Bruschetta (1)

3,55

Bruschetta Piccola Italia (1-3-7)

4,40

3 Geroosterde broodplakjes met knoflookolie,
pikante olie en kaas

3 Geroosterde broodplakjes
met gemarineerde tomaat

3 Geroosterde broodplakjes
met tapenade mix van de chef

Gemengde salade van komkommer, tomaten,
pijnboompitten, pesto, zongedroogde tomaten en olijven

Panino Italiano (1-3)

Buon appetito

9,80

7,65

Tomaat, mozzarella, pijnboompitten, pesto
en verse basilicum

5,70

Jonge kaas, ham, tomaatplakjes, pesto,
komkommerplakjes, ei, pijnboompitjes
en zongedroogde tomaat

Snacks

Salades - Uitsmijters

4,95

Laat het

Legenda allergenen
1
2
3
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Gluten
Ei
Melk
Vis
Schaaldieren

6
7
8
9
10

Selderij
Noten
Lupine
Soja
Pinda’s

11
12
13
14

ons weten

Mosterd
Zwaveldioxide
Weekdieren
Sesamzaad

(nummers staan bij ieder gerecht vermeld)
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ANTIPASTO

Carpaccio di manzo (3-7)

10,35

Antipasto “Piccola Italia” (1)

13,95

Antipasto per due (1-2-3-5-6-7)

18,55

Flinterdun gesneden rundvlees (110 gram)
met Parmezaanse kaas

Verschillende soorten Italiaanse vleeswaren
en kazen

Reeks verschillende authentieke voorgerechten
voor twee personen

