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- Pizza Margherita

6,50

- Pizza mozarella

7,95

- Pizza siciliana

7,50

- Pizza borromea

7,50

- Pizza marinara

8,25

Verse tomaten, kaas, mozzarella en basilicum
Tomatensaus, kaas, ansjovis, olijven en kappertjes
Tomatensaus, kaas en ham
Tomatensaus, kaas en diverse soorten vis

- Pizza Hawaï

Tomatensaus, kaas, ham en ananas

PIZZA’s en PASTA’s
van 6.50 tot 7.95 voor:

7.

PIZZA’s
en PASTA’s
vanaf 8.25 voor:

75

6.

50

*

*Alleen bij zelf afhalen en niet op feestdagen

Pizze - Pizza’s
Tomatensaus en kaas

Van maandag t/m donderdag

7,95

Pasta - Pasta’s
- Tortellini con gorgonzola

8,25

- Tortellini con panna

8,25

Noedels met gorgonzola roomsaus
Noedels met pikante roomsaus

- Torta di melanzane e zucchine parmigiana 8,25
Taartje van aubergines
met parmezaanse kaas uit de oven

- Lasagna al forno

7,95

- Tortellini con spinaci

8,50

Meeldeeg met bolognese roomsaus gegratineerd
Deegringen met spinazie en regotta kaas

- Pizza quattro formaggi

7,95

- Pizza calabrese

7,50

- Pizza vegetariana

7,50

- Pizza piccante

7,95

keuze uit spaghetti, macaroni of tagliatelle verdi

- Pizza shoarma

8,95

- Napoletana

Tomatensaus en 4 soorten italiaanse kaas
Tomatensaus, kaas, ham, champignons en ei
Tomatensaus, kaas en verse groenten
Tomatensaus, kaas, champignons, salami, ui en sambal
Tomatensaus, kaas, shoarma en knoflooksaus

- Pizza tonno

Tomatensaus, kaas, tonijn en uien

- Pizza salmone

Tomatensaus, kaas, zalm, kappertjes en uien

- Pizza quattro stagioni

Tomatensaus, kaas, ham, salami en verse groenten

Pasta asciutta

7,75
9,95
7,95
8,25

- Siciliana
- Bolognese
- Amatriciana
- Con gorgonzola

- Pizza funghi

7,50

- Pizza bruschetta

8,25

- Pizza salami

7,50

- Pizza inferno

9,75

- Pizza scampi

9,75

- Alla’ aglio e olio

- Pizza capricioza

9,95

- Con zalmone

Tomatensaus, kaas en salami
Tomatensaus, mozzarella, pikante salami, rucola
Tomatensaus, kaas, garnalen, knoflook, rucola

Tomatensaus, kaas, parmaham, rucola, parmezaanse kaas

8,25

Gorgonzola kaassaus met italiaanse tuinkruiden

8,25

Tomatensaus, kaas, mozzarella, verse tomaat, basilicum

7,50

Tomatensaus, uien en pikante spek

- Pizza diavolo

Tomatensaus, kaas en champignons

7,75

Gehakt in tomatensaus

8,25

Tomatensaus, kaas, groenten, salami, ham, bolognesesaus

7,95

Paprika, champignons, olijven en tomatensaus

- Pizza calzone

Tomatensaus, kaas, gehakt en ei

7,50

Tomatensaus, uien en geraspte kaas

Tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham en salami

- Pizza Bella Milano

LET OP! bij alle pizza’s geldt:
extra ingrediënt 1 euro

- Alla’ carbonara

8,25

Roomsaus met spek, ei en kruiden

- Con tonno

7,95

Tonijn en ui in tomatensaus

- Al pepe

7,95

Romige pepersaus met champignons en cognac

- Quattro formaggio

7,95

4 soorten kaas

- Alla’ marinara

8,25

Garnalen, mosselen en tonijn in tomatensaus

7,25

Knoflook en olijfolie
Zalm in roomsaus

8,25
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Insalate - Salades
3,25

- Insalata di pomodori

3,25

Vleestomaten en uienringen met verse basilicum

- Insalata con gorgonzola

Verse gemengde salade met gorgonzola kaas

- Insalata caprese

Tomaten, mozzarella en verse basilicum

- Insalata con tonno

Gemengde salade met tonijn

- Insalata nizarda

Tonijn, sardientjes, gerookte zalm en dressing

PIZZA’s en PASTA’s
van 6.50 tot 7.95 voor:

7.

PIZZA’s
en PASTA’s
vanaf 8.25 voor:

75

6.

50

4,25
6,50
4,50
6,75

Carne - Vleesgerechten
- Filetto alla griglia

15,50

- Filetto di manzo

16,75

- Filetto con gorgonzola

17,00

- Bocconcini alla Bella Milano

17,00

- Pollo picante

13,75

- Bistecca di manzo

14,95

- Cotolette d’agnello

15,50

- Carne mista alla griglia

18,50

- Scaloppina con gorgonzola

15,50

Gegrilde ossehaas

Ossenhaas, champignons, paprika, ui en kruiden

Ossenhaas geflambeerd met cognac en italiaanse kaas

Stukjes ossenhaas, romige saus, champignons en brandy
Kipfilet met pikante tomatensaus

- Brood met kruidenboter
- Bakje olijven
- Bakje Bolognese saus

3,75
2,00
2,25

Zuppe - Soepen
- Crema di pomodori
Tomatensoep

3,25

- Zuppa di pesce

3,75

Champignons in kruidenboter en witte wijn

- Duetto di scampi e cozze

6,75

Kleine garnalen met witte wijnsaus en knoflook

- Gamberoni al pepe

Grote garnalen, spaanse peper en knoflook

- Sogliola ala mujaja

21,50

- Cernia al forno

17,50

- Scampi alla griglia

18,75

- Scampi piccanti

19,00

- Salmone alla griglia

14,75

- Salmone con dille

15,50

In roomboter gebakken tongfilet
Zeebaarsfilet uit de oven in pizaollosaus

7,25

Kleine garnalen en mosselen, kruidenboter en tomaat

- Scampi Bella Milano

Specialiteit van de dag - vraag ons personeel

Pesce - Visgerechten

Antipasti caldi - Warme voorgerechten
- Funghi al vino bianco

Lamkoteletten van de grill met knoflooksaus

Kalfsoester met gorgonzola kaassaus

3,25

Vissoep

Entrcote, champignons, paprika, ui en kruiden

Diverse soorten vlees van de grill met knoflooksaus

- Minestrone

Groentesoep

*

*Alleen bij zelf afhalen en niet op feestdagen

- Insalata mista

Gemengde salade

Van maandag t/m donderdag

8,25
9,50

Gegrilde garnalen

Garnalen met fijne uien, knoflook en tomatensaus
Gegrilde zalm met knoflooksaus

Antipasti freddi - Koude voorgerechten

Zalm met dillesaus

- Carpaccio

7,95

- Prosciutto di parma con mellone

8,50

Alle gerechten worden geserveerd met
aardappelen, verse groenten en gemengde salade

- Cocktail di gamberetti

8,50

Grand desserts en ijs

- Vitello tonnato

8,50

Fijngesneden ossehaas met parmezaanse kaas
Rauwe parmaham met meloen

Hollandse garnalen met cocktailsaus
Dungesneden kalfshaas met een lichte tonijnsaus

Grand desserts en ijs
Tiramisu

6,50
5,50

