Ovenpasta - Salades - Nagerechten

Pasta al forno
Lasagna (1-2-3)

13,05

Cannelloni (1-2-3)

12,10

Tris di pasta (1-2-3)

15,60

Deeglagen met daartussen kaas en ham in bolognese-roomsaus

Deegrollen gevuld met aangemaakt gehakt in tomaten-roomsaus
Gerecht met drie verschillende soorten pasta:
lasagna, cannelloni, penne panna e prosciutto
(roomsaus met ham en Parmezaanse kaas)

Insalate

Veiligheid vinden wij belangrijk. Wij prefereren
pinnen boven contante betalingen. Onze bezorger
heeft standaard € 10,00 wisselgeld met zich mee.

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

9,95

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

9,35

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

7,60

Insalata Napoletana (3-7)

7,60

Insalata Capricciosa (2-4-7)

7,60

Insalata Mista (3-7)

6,55

Gemengde salade met geitenkaas
Gemengde salade met tonijn

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

Dolci

Tiramisu (1-2-3-7)

5,95

Tartufo (1-3-7)

5,95

Een typisch Italiaans nagerecht in gebaksvorm,
gemaakt van lange vingers met mascarpone
Bruine chocolade ijs truffel met een kern van chocolade,
zabaglione, hazelnoot en een topping van cacao
Een zoet Sisiliaanse lekkernij van marsepein met
een vulling van ricotta creme en cake

Ook kunt u bij ons terecht voor:

- Restaurant
- Afhalen & bezorgen
- Catering
- Wist u dat wij een hele mooie serre hebben
voor besloten feesten en partijen?

Piccola Italia
Utrechtsestraat 54
3401 CW IJSSELSTEIN

5,95

www.piccolaitalia.nl
info@piccolaitalia.nl
030 - 688 11 49
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Cassata Siciliana (1-3-7)

Heeft u een voedselallergie?

Geeft dit dan altijd aan bij de bestelling.

Insalata Caprese (1-3-7)

Tomaat, mozzarella, pijnboompitten, pesto en verse basilicum

Bestellingen vanaf € 7,50 of hoger worden gratis
bij u thuis geleverd.
Beneden dit bedrag berekenen wij een toeslag van € 3,-.

Bezorgtijden: 17:00 uur - 21:00 uur
Dinsdag gesloten

Buon appetito!
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Broodjes -- Voorgerechten
Panino Carpaccio (1-3-7)

7,50

Panino Salmone (1-3-4)

8,55

Crostini (1-3)

2,75

Bruschetta (1)

3,35

; 7. Noten

Spuntini e antipasti

3 Geroosterde broodplakjes met knoflookolie, pikante olie en kaas
3 Geroosterde broodplakjes met gemarineerde tomaat

Antipasto mix (2 pers.) (1-2-5-6-7)

15,60

Insalata Caprese, meloen met Parmaham, verschillende Italiaanse
vleeswaren en kaasblokjes, garnalencocktail, gemarineerde champignons,
geroosterde broodplakjes met huisgemaakte tappenades

n

te
Bijgerech

Als bijgerecht bij de vlees- en visgerechten serveren wij :
- Spaghetti aglio, olio e peperoncino (1-2-6)
- Dagverse groentenmelange (1-6)

-

Legenda allergenen

Wilt u een vlees- of visgerecht bestellen?
Vraag naar onze mogelijkheden.

; 4. Vis

Carne e Pesce

; 14. Sesamzaad

6,65

Hetzelfde als panino italiano alleen dubbel dik, dubbel zo lekker!

Calzone alla Salvatore (1-3-6)

13,50

Calzone vegetariana (1-3-6)

13,50

Calzone gevuld met kaas, champignons, gehakt,
tomatensaus en knoflookolie

13,50

12,85

Pescatore (1-5)

12,85

Pasta

Napoletana * (1-2-3-6)

10,35

Aglio, olio e peperoncino * (1-2-3-6)

10,35

Tomatensaus, kaas, champignons, gekruid varkensvlees en knoflook

IJsselstein (1-3-6)

12,85

Een pikante saus op basis van olijfolie met knoflook,
peterselie en Parmezaanse kaas

Formaggi (1-3)

12,85

Bolognese * (1-2-3-6)

10,95

Zingara (1-3-6)

12,45

Matriciana * (1-2-3-6)

10,95

Primavera (1-2-3)

12,45

Carbonara * (1-2-3-6)

10,95

Vegetariana (1-3-6)

12,45

Panna e prosciutto * (1-2-3-6)

10,95

Gorgonzola (1-3)

12,45

Mare e monti * (1-2-4-6)

11,60

Tonno (1-3-4)

12,25

Marinara * (1-2-5-6)

11,60

Hawaii (1-3)

12,25

Quattro Formaggio * (1-2-3-6)

12,40

Mista (1-3-6)

12,25

Piccola Italia * (1-2-3-6)

12,40

Margherita (1-3)

10,25

Salmone * (1-2-4-6)

12,95

Verse tomatensaus met Parmezaanse kaas

12,85

Tomatensaus, kaas, champignons, paprika, artisjokken, olijven en salami

; 13. Weekdieren

Panino Italiano dubbel belegd (1-3)

13,50

Etna (1-3)

Quattro stagioni (1-3-6)
5,20

Calzone alla baronessa (1-3-6)

Calzone gevuld met kaas, champignons, artisjokken,
paprika, ui, rucola, tomatensaus en knoflookolie

Tomatensaus, garnalen, inktvis, mosselen, krab en knoflook

; 12. Zwaveldioxide

Jonge kaas, salami, paprika, en groene pepers

5,20

; 11. Mosterd

Panino Italiano (1-3)

13,50

13,50

Calzone gevuld met kaas, champignons, ham,
artisjokken, tomatensaus en knoflookolie

Tomatensaus, kaas, gekruid rundergehakt, paprika en pikante olie

; 10. Pinda’s

Sla, jonge kaas, ham, tomaatplakjes, komkommerplakjes,
ei, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, pesto en rucola

6,05

9. Soja

Panino Gezond (1-2-3-7)

Caprese (1-3-7)

Tomatensaus, mozzarella, pijnboompitten, rundercarpaccio,
pesto, rucola en Parmezaanse kaas (lauw warme pizza)

;

Tomaatplakjes, mozzarella balletjes, zongedroogde tomaat,
pijnboompitten, pesto en rucola

13,50

Carpaccio (1-3-7)

; 8. Lupine

Panino Caprese (1-3-7)

6,30

; 6. Selderij

Sla, tonijn, uiensnippers, verse tomaatplakjes, komkommerplakjes, gedroogde tomaat, pijnboompitten, pesto en rucola

Il Pollaio (1-3-6)

Calzone alla scimmia (1-3-4)

Calzone gevuld met kaas, tonijn, olijven,
tomatensaus en knoflookolie

Tomatensaus, verse tomaat, mozzarella, pesto, pijnboompitten en rucola

; 5. Schaaldieren

Panino Tonno (1-3-4-7)

13,50

Calzone - Dichtgevouwen pizza’s

Tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, ananas en pikante olie

; 3. Melk

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

“Piccola Italia” (1-2-3-6)

Tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ui,
artisjokken, olijven, ei en salami

; 2. Ei

Sla, rundercarpaccio, Parmezaanse kaas,
gedroogde tomaat, pijnboompitten, pesto en rucola

Pizza

1. Gluten

Panini

Calzone - Pasta

Pizza

Tomatensaus, kaas en drie overheerlijke Italiaanse kazen
Tomatensaus, kaas, champignons, olijven, salami en ham
Tomatensaus, kaas, salami, ham en ei

Tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ui en rucolasla
Tomatensaus, kaas en heerlijke gorgonzola kaas
Tomatensaus, kaas, tonijn en ui
Tomatensaus, kaas, ananas en ham
Tomatensaus, kaas, champignons, paprika en ui
Tomatensaus en kaas

Maak uw

Wilt u zelf een pizza samenstellen op basis van een margherita?
Dan heeft u keuze uit de volgende toevoegingen:
Champignons
Paprika
• Ui
• Artisjokken
• Kappertjes
• Knoflook
• Ananas

Rucola
Groene peper
• Pesto
• Olijven
• Pijnboompitten
• Tomatensaus
• Tomatenplakjes

Ei
Kaas
• Gorgonzola
• Parmezaanse kaas
• Geitenkaas
• Mozzarella
• Vleesreepjes

Kipreepjes
Gehakt
• Salami
• Chorizo
• Parmaham
• Ham
• Spek

Verse tomatensaus met gehakt en Parmezaanse kaas
Verse tomatensaus met daarin ui, spek en Parmezaanse kaas
Roomsaus met spek, ei en Parmezaanse kaas
Roomsaus met ham en Parmezaanse kaas
Verse tomatensaus met daarin tonijn, ui en champignons
Verse tomatensaus met daarin verschillende zeevruchten
4 Kazen versmolten in roomsaus

Een rijkgevulde tomaten-roomsaus met een scheutje vieux,
champignons, ham, doperwten en Parmezaanse kaas

keuze

Ansjovis
Tonijn
• Zalm
• Gerookte zalm
• Garnalen
• Mosselen
• Zeevruchten

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(er wordt een meerprijs berekend per product)

Een heerlijke milde tomatensaus met room, ui en zalmstukken

Maak uw

keuze *

* U kunt kiezen uit spaghetti of penne
van ons huismerk OF verse pasta tegen
meerprijs van 1,80 (spaghetti, penne,
tagliatelle)

