


VOORAF
Portie olijven                                  €  3.50
Pizzabrood, met kruidenboter                       €  4.50
Focaccia, tijm, zeezout, olijfolie                       €   5.50
Salade caprese, tomaten, mozzarella, basilicum, balsamico  €  6.50
Carpaccio vd ossenhaas, huisgemaakte dressing      €              12.-

al onze broden, 
  pasta’s en sauzen zijn  

    vers en huisgemaakt!!

Geen zin om je eigen pasta’s te bedenken? 
We hebben er een aantal voor u samengesteld!

Aglio e olio, pasta naar keuze, olijfolie, knofl ook, pijnboompitjes                € 10.-
Bolognese, pasta naar keuze, bolognesesaus, gehakt, gegratineerd met kaas      € 11.-
Papa’s pasta, pasta naar keuze, roomsaus, gerookt spek, ui en prei             € 11.-
Zalm spinazie, pasta naar keuze, gerookte zalm, spinazie, roomsaus              € 13.-
Parmaham, pasta naar keuze, parmaham, paddenstoelen, witte wijn, roomsaus    € 13.-
Gorgonzola, pasta naar keuze, peer, walnoten, room                      € 11.-

 saus:

 •roomsaus
 •tomatensaus
 •pittige saus
 •aglio e olio
 •pesto
 •kaassaus

 groente:

 •champignons
 •paddenstoelen mix
 •paprika
 •ui, prei
 •bolognese groenten
 •spinazie

 pasta:

 •spaghetti
 •tagliatelle
 •penne

PASTA’S
  tip:
 gegratineerd 

met kaas € 1.50
Verse eierpasta! 

 vlees/vis:

 •gerookt spek   € 2.-
 •gehakt        € 2.-
 •pittige salami   € 2.-
 •kippendij      € 2.-
 •ossenhaas     € 5.-
 •zalm, gerookt   € 4.-
 •parmaham    € 4.-
 •gamba’s      € 5.-

Stel je eigen pasta samen! Pasta, saus en groente € 9.-

 meer dan 1 groente? 

dat kan! € 1.- per groente

 combinaties 

mogelijk!

 tip: lekker aanvullen met 

gamba’s, zalm of kip!



Tiramisu, huisgemaakt            € 6.-
Kids, waterijsje (verpakt)            € 1.25
IJs, made by Toscana ijsmakerij    per bol € 1.25
Slagroom                     € 0.75

DESSERT

 Extra toppings:

vanaf € 0.75 per ingredient

1.   Margherita, tomaten, mozzarella, basilicum                      €   9.50
2.   Salami, salami                                           €  11.-
3.    Ham, beenham                                          € 11.-
4.   Hawaii, beenham, ananas                                   € 11.50 
5.   Paddenstoelen, diverse paddenstoelen                         € 12.-
6.   Veggie, paprika, ui, champignons, artisjok, olijven                   € 11.-
7.    Parmaham, parmaham (niet meegebakken), rucola, parmezaanse kaas   € 13.-
8.   Spinata romana, spinata romana, ui, kappertjes                  € 11.-
9.   Quattro stagioni, parmaham, olijven, champignons, artisjok          € 12.-
10.  Kip, kippendij, ui, pesto, cherry tomaat                            € 12.-
11.  Paesana, beenham, salami, gerookt spek, ui, champignons            € 13.-
12.  In de fi k, beenham, rode peper, jalapenos, ui, paprika                € 11.-
13.  Zalm, gerookte zalmsnippers, ui, kappertjes                        € 13.-
14.  Vis, tonijn, gerookte zalm, ansjovis, olijven                          € 13.-
15.  Geitenkaas, geitenkaas, parmaham (niet meegebakken), olijven        € 14.-
16.  4 kazen, mozzarella, pecorino, taleggio, gorgonzola                   € 15.-
17.  Pizzabar, beenham, gerookt spek, tonijn, rode peper                 € 13.-
18.  Leef je uit, tomaten, mozzarella, en verzin zelf lekker de rest       v.a.  €  9.50

PIZZA’S Vers en uit onze houtgestookte steenoven! 
Alle pizza’s hebben als basis; tomatensaus, mozzarella en basilicum

 Voor de kleintjes: kleine pizza 

voor de helft v.d. prijs + € 2.-

Schepijs smaken:

Vanille            roomijs

Stracciatella       roomijs

Alpencaramel     roomijs

Citroen            sorbetijs

Aardbeien         sorbetijs

Bloedsinaasappel  sorbetijs



Pizza&Pasta staat voor verse pizza’s en pasta’s. En bar.. omdat je bij ons heerlijk aan de 
grote bar kunt neerploffen om te zien hoe de pizza’s en pasta’s worden gemaakt. En 
als je er dan toch zit, kun je er ook heerlijk aan eten!

De basis voor ons restaurant is Italiaans. Kortom: VERS! 
Huisgemaakte pizzabodems, gebakken in een Italiaanse houtgestookte oven. Pasta’s 
gemaakt van traditionele Italiaanse bloemsoorten. Zuivere en verse 
ingredienten. En toch doen we het ook een beetje anders. Sommige gerechten zijn vol-
gens Italiaans receptuur. Anderen hebben een Nederlands vleugje. Wat wij 
belangrijk vinden is kwaliteit en smaak.

Daarom kun je pasta’s bij ons zelf samenstellen. Gewoon de combi kiezen die jij 
lekker vind. Pasta kiezen, saus kiezen, groenten kiezen en vlees/vis kiezen. 
Keuze stress?? We hebben ook een aantal pasta’s alvast voor je samengesteld. 

Kortom, wij zijn dus geen Italiaans restaurant. Maar de Pizza&Pasta bar! Italiaans zoals 
wij het leuk vinden!

Wil je afhalen? Ook dat kan. Bestel dan vooraf via onze website of telefonisch.

Bestellen kan online via www.pizzaenpastabar.nl


