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Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

• Neemt u ook eens een kijkje op ons bord
met wisselende specialiteiten!
• Wij kunnen ook uw catering verzorgen!
Vraag gerust naar de mogelijkheden.
• Diner cadeaubon,
leuk om te geven en te krijgen

Welkom in Ristorante Pizzeria Mediterraneo.
In onze menukaart vindt u een keur
aan Italiaanse specialiteiten,
van traditionele gerechten tot verschillende
pizza’s voor de liefhebbers.
Tevens bieden wij u een ruim assortiment
heerlijke Italiaanse wijnen aan.
Wanneer u een allergie heeft, meld dit ons,
dan houden wij daar graag rekening mee.
Is iets niet naar uw zin, heeft u opmerkingen,
ideeën, vragen of zelfs klachten, schroom niet
en vertel ze ons, het kan altijd beter!
Voor nu alvast een smakelijk eten en een
plezierige tijd bij ons toegewenst.

Voorgerechten
Broodjes uit de oven met kruidenboter

4,60

Portie olijven

4,10

Crema di pomodoro
Tomaten crèmesoep

6,10

Crema di gamberi
Garnalen crèmesoep

6,60

Zuppa Adriatica
Vissoep met zeevruchten

6,90

Zuppa ai porcini
Paddenstoelen crèmesoep

6,10

Minestrone di pasta alla Genovese
Groentesoep met pasta

6,20

Tortellini in brodo all aglio
Bouillon met knoflook, dille en tortellini pasta

6,60

Stracciatellasoep
Heldere bouillon met ei en parmezaanse kaas

6,10

Carpaccio filetto
11,90
Dun gesneden ossenhaas op een bedje van rucola
met olijfolie, citroen, pijnboompitten, parmezaanse kaasschilfers
Antipasto della casa
Verschillende Italiaanse vleeswaren

12,40

Cocktail di gamberi
Hollandse garnalen met whiskeysaus

11,90

Carpaccio al salmone
11,90
Zalmfilet op een bedje van rucola met kappertjes, olijfolie en ui
Salmone e melone
Zalmfilet met meloen

12,40

Bruschette
Geroosterd brood met tomaat en basilicum

7,70

Pane amore e fantasia
Geroosterd brood met pecorino, ansjovis,
gedroogde tomaatjes en olijfolie

9,20

Pizzetta
Pizzabodem met tomatensaus, oregano, olijfolie,
pepers en knoflook

7,20

Per stuzzicare l appetito (2 pers)
Tapenade, kruidenboter, olijven,
sardijnse worst en gorgonzola

15,40

Prosciutto e mozzarella
Parmaham met buffelmozzarella

11,90

Prosciutto e melone
Parmaham met meloen

11,90

Insalata mista
Gemengde salade

5,70

Insalata al tonno
Gemengde salade met tonijn

7,20

Insalata caprese
Tomaat met buffelmozzarella, olijfolie en basilicum

8,80

Insalata esotica
Gemengde salade met gedroogde tomaten,
ananas, buffelmozzarella en pijnboompitjes

9,20

Vleesgerechten
Al onze vleesgerechten worden geserveerd met gebakken aardappel,
verse groenten, salade en brood.
Grigliata mista
lamskotelet, ossenhaas en varkenshaas van de grill

26,40

Spiedino di manzo
Spies van ossenhaas op de grill

22,30

Filetto ai porcini
Ossenhaas, eekhoorntjesbrood, room

27,70

Filetto ai funghi
Ossenhaas met champignons, room, knoflook en rode wijn

26,80

Filetto al pepe verde
Ossenhaas met groene pepersaus

26,80

Filetto mediterraneo
Ossenhaas met paprika, ui, oesterzwammen,
rauwe ham, rode wijn in roomsaus

27,70

Filetto prosciutto e gorgonzola
Ossenhaas met parmaham, gorgonzola en room

27,30

Filetto alla cacciatore
27,30
Ossenhaas met kappertjes, rauwe ham, olijven, ui in rode wijn
Filetto prosciutto crudo
Ossenhaas, rauwe ham, marsala, rode wijn

27,30

Filetto al marsala
Ossenhaas met parmaham, mozzarella en marsala

27,30

Filetto griglia
Ossenhaas van de grill

25,70

Filetto al pecorino
Ossenhaas met uien, pecorino, aceto balsamico en cognac

27,30

Entrecôte alla griglia
Entrecôte van de grill

24,70

Entrecôte al gorgonzola
Entrecôte met gorgonzola, room en knoflook

25,70

Entrecôte ai peperoni
Entrecôte met ui en paprika

25,70

Saltinbocca alla romana
Gevulde varkenshaas met rauwe ham,
tomatensaus, mozzarella en room

24,20

Involtini
Gevulde ossenhaas met parmaham, mozzarella,
basilicum in een rode wijnsaus

27,30

Cotolette d’agnello alla griglia
Lamskoteletjes van de grill

25,20

Scaloppina aromatica
Varkenshaas in witte wijn, salie, rozemarijn,
basilicum en aceto balsamico

22,00

Scaloppina con brie
Varkenshaas afgeblust met cognac bedekt
met brie in roomsaus

23,20

Scaloppina ai funghi
Varkenshaas met champignons in roomsaus

21,60

Scaloppina al marsala
Varkenshaas met marsala en witte wijn

20,60

Scaloppina al gorgonzola
Varkenshaas met gorgonzolasaus

20,60

Vleesfantasie van de kok
Vleesschotel voor twee personen

56,60

Specialiteit van de kok:
4 gangen menu voor twee personen p.p.
Vis of vlees

43,70

Visgerechten
Al onze visgerechten worden geserveerd met gebakken aardappel,
verse groenten, salade en brood.
Gamberoni ai funghi
Gamba’s met champignons en witte wijn in roomsaus

24,20

Gamberoni mediterraneo
Gamba’s met witte wijn in tomatensaus en room

23,70

Salmone e gamberi piccanti
Zalmlende en gepelde gamba’s in saus van
witte wijn en saffraan (pikant)

24,70

Salmone con spinaci e funghi
Zalmlende met spinazie en champignons

22,00

Filetti di Spigola
Zeebaarsfilet met aceto balsamico, pijnboompitten en room

21,50

Pesce spada alla griglia
Gegrilde zwaardvis

23,70

Pesce spada alla ghiotta
Gegrilde zwaardvis met lichte tomatensaus, olijven,
kappertjes en salie (mild pikant)

25,00

Visfantasie van de kok
Visschotel voor twee personen

61,20

Kipgerechten
Al onze kipgerechten worden geserveerd met gebakken aardappel,
verse groenten, salade en brood.
Petto di pollo naturale
Gebakken plakjes kipfilet met rozemarijn, witte wijn,
kappertjes en citroen

17,50

Petto di pollo alla mediterranea
Gebakken plakjes kipfilet bedekt met cherrytomaten en
buffelmozzarella

18,50

Petto di pollo e ricotta
Gebakken plakjes kipfilet met spinazie,
ricotta in witte wijn roomsaus

19,50

Petto di pollo in agrodolce
In blokjes gebakken kipfilet met paprika, en ananas
gemarineerd in basterdsuiker en droge sherry

21,00

Pasta’s
Keuze uit spaghetti, penne, tagliatelle of gluten vrije pasta.
(voor tagliatelle rekenen wij 1,00 euro extra en voor gluten
vrije pasta 3,00 euro extra)
Frutti di mare
Verschillende soorten zeevruchten in tomatensaus

12,90

Del nonno
Stukjes ossenhaas, paprika, ui, oesterzwammen,
tomatensaus en room

12,90

Bolognese
Rundergehakt in tomatensaus en parmezaanse kaas

9,80

Al forno
Gehakt in tomatensaus, ham, salami en room
(gegratineerd in de oven)

10,30

Carbonara
Spek, ei, room en parmezaanse kaas

10,80

Tagliatelle al salmone
Gerookte zalm, knoflook en room

11,90

Tagliatelle Meraviglia
Rauwe ham, ossenhaas, uien, gorgonzola en room

12,90

Tagliatelle Asparagi
Met groene asperges, ossenhaas, oesterzwam,
olijfolie, basilicum

13,90

Ai funghi
Varkenshaas, spek, champignons, ui,
tomatensaus, parmezaanse kaas en room

12,90

Del bosco
Oesterzwammen, champignons, ui,
afgeblust met cognac, in roomsaus

12,40

Tortellini alla panna
Pasta gevuld met gehakt in een saus van
rauwe ham en room

12,40

Tortellini con salsa agli spinaci
Met varkenshaas, spinazie, room,
gedroogde tomaatjes en gorgonzola

13,90

Girotondo
3 verschillende soorten pasta’s op een bord

15,00

Zucchine e gamberetti
Gegrilde courgette, garnalen en olijfolie. Pikant

12,90

Verse pasta’s
Ravioli Gevuld met gehakt met bolognesesaus

14,90

Ravioli Gevuld met spinazie en ricotta in tomatensaus 13,90
Canneloni Gevuld met gehakt

15,40

Canneloni Gevuld met spinazie en ricotta

15,40

Risotto

(voor 2 personen)

Risotto al porcini en verse truffel

40,00

Risotto marinara

39,00

Vegetarische gerechten
Tortelloni verde
Spinaziepasta gevuld met ricotta in heerlijke kaassaus

13,40

Spaghetti Viva Italia
Witte spaghetti, verse tomaten, basilicum,
pecorino en knoflook

10,80

Penne gratinati
Champignons, artisjokken, paprika, broccoli
en kaas, gegratineerd in de oven

12,40

Tagliatelle al formaggio
Verschillende soorten Italiaanse kaas, basilicum en room

11,30

Natuurlijk zijn er ook vegetarische pizza’s

Lasagna
Lasagna bolognese
Rundergehakt in tomatensaus en parmezaanse kaas

11,90

Lasagna galbani
Rundergehakt in tomatensaus, broccoli,
oesterzwammen en gorgonzola

13,90

Lasagna peperoni
Rundergehakt in tomatensaus, paprika, uien
en parmezaanse kaas

13,40

Lasagna cacciatore
Rundergehakt in tomatensaus, champignons,
salami, mozzarella en gorgonzola

14,40

Lasagna broccoli e mozzarella
Rundergehakt in tomatensaus, broccoli en mozzarella

13,40

Lasagna spinaci e gorgonzola
Rundergehakt in tomatensaus met spinazie en gorgonzola

13,40

Pizza’s
Margherita
Tomaat, kaas en mozzarella
San Danique
Tomaat, kaas, champignon, uien en mozzarella
Francescana
Tomaat, kaas, champignons, artisjokken en ui
Vegetariana con frutta e gorgonzola
Tomaat, kaas, champignons, asperges, artisjokken, paprika,
uien, olijven, ananas, fruitcocktail en gorgonzola
Quattro formaggi
Tomaat, kaas, ham, gorgonzola, mozzarella en
parmezaanse kaas (pikant)
Brie e pesto
Tomaat, kaas, pesto, artisjokken, mozzarella,
verse tomaat, Parmezaanse kaas en brie
Melanzane
Tomaat, kaas, gegrilde aubergine, parmezaanse kaas,
olijfolie, iets pikant
Ortolana
Tomaat, kaas, gegrilde paprika, courgette, aubergine,
broccoli, oesterzwammen, mozzarella
Vegetariana
Tomaat, kaas, champignons, asperges,
artisjokken, paprika, uien, olijven
Tutti frutti tropical
Tomaat, kaas, banaan, meloen, fruitcoctail, spek, gorgonzola
Prosciutto
Tomaat, kaas, ham
Salame
Tomaat, kaas, salami
Vulcano
Tomaat, kaas, champignons, ham

8,75
10,80
11,30
14,40
12,90
13,40
12,40
13,90
11,90
12,90
9,80
9,80
10,30

Vesuvio
Tomaat, kaas, champignons, salami
Gorgonzola
Tomaat, kaas, ham, paprika, uien, asperges,
artisjokken, gorgonzola
Quattro stagioni
Tomaat, kaas, champignons, salami, ham,
ansjovis, olijven, kappertjes
Hawaï
Tomaat, kaas, ham, ananas
Barbaresca
Tomaat, kaas, gehakt in tomatensaus en parmezaanse kaas
Campanera
Tomaat, kaas, champignons, asperges, uien en ham
Campagnola
Tomaat, kaas, champignons, ham, paprika en uien
Mozzarella
Tomaat, kaas, champignons, ham, salami,
asperges, artisjokken, uien, mozzarella
Carbonara speciale
Tomaat, kaas, ham, salami, spek, rosbief, uien, ei
Boscaiola
Tomaat, kaas, ossenhaas, varkenshaas, oesterzwammen,
ham, fricandeau, spek, paprika, mozzarella, gorgonzola
Calzone speciale
Dubbelgeslagen pizza met tomaat, kaas, ham,
salami, spek, rosbief, paprika (pikant)
Con carne
Tomaat, kaas, ham, salami, fricandeau, rosbief,
varkenshaas, ossenhaas, spek, mozzarella, gorgonzola
Paesana Gorgonzola
Tomaat, kaas, champignons, ham, salami, spek,
uien en gorgonzola
Del Cacciatore
Tomaat, kaas, champignons, ossenhaas, varkenshaas,
ham, salami, spek, uien, gorgonzola en mozzarella

10,30
12,90
11,90
10,30
10,80
11,90
11,30
12,90
12,90
15,40
12,40
16,50
12,90
15,40

Del re
14,40
Tomaat, kaas, champignons, ossenhaas, fricandeau,
salami, spek, ham, ananas, paprika en pepers
Del Buongustaio
15,40
Tomaat, kaas, champignons, ossenhaas, fricandeau,
paprika, asperges, salami, ananas, gorgonzola, parmezaanse kaas
Padrino
12,90
Tomaat, kaas, champignons, ham, gehakt in tomatensaus,
artisjokken, fricandeau, parmaham, parmezaanse kaas en gorgonzola
Del Bandito
14,90
Tomaat, kaas, champignons, gehakt in tomatensaus,
ossenhaas, salami, asperges, gorgonzola en parmezaanse kaas
Parma
12,90
Tomaat, kaas, parmaham, rucola en parmezaanse kaas schilfers
Olandese
10,80
Tomaat, kaas, spek, asperges, ui en ei
Carbonara gorgonzola
12,90
Tomaat, kaas, ham, salami, rosbief, spek, gorgonzola
Firenze
12,40
Tomaat, kaas, gerookte zalmfilet, mozzarella, rucola en pesto
Comasca
11,90
Tomaat, kaas, tonijn, asperges, garnalen en olijven
Funghi alla marinara
12,40
Tomaat, kaas, champignons, zalm, garnalen en mosselen
Frutti di mare
13,40
Tomaat, kaas, zalm, garnalen, ansjovis, mosselen, tonijn
Del padrone
12,40
Tomaat, kaas, champignons, tonijn, artisjokken, paprika en rosbief
Alla pescatore
10,80
Tomaat, kaas, tonijn
Napoletana
9,20
Tomaat, kaas, ansjovis, kappertjes, mozzarella
Delicatezza marina
15,40
Tomaat, kaas, tongfilet, gerookte zalm, paprika, zalm,
tonijn, gamba, mozzarella, gorgonzola, verse tomaat

Mista
Tomaat, kaas, champignons, ham, salami, garnalen, zalm
Atomica
Tomaat, kaas, champignons, tonijn, ham, spek, asperges,
uien en pepers
Capricciosa speciale
Tomaat, kaas, champignons, ham, salami,
garnalen, zalm, paprika, uien, olijven, ansjovis

12,40
13,40
13,90

Ciao, Ciao
14,40
Tomaat, kaas, garnalen, gorgonzola, gehakt in tomatensaus,
asperges, artisjokken, olijven, paprika, uien (pikant)
Burina speciale
13,40
Tomaat, kaas, paprika, asperges, artisjokken,
ham, gerookte zalm en olijven
Dinamite
11,90
Tomaat, kaas, champignons, ham, paprika, tonijn,
asperges, uien (pikant)
Zucchine e melanzana
13,40
Tomaat, kaas, gegrilde courgette en aubergine,
verse tomaten, olijfolie en basilicum
Carpaccio e Pinoli
15,40
Tomaat, kaas, gekruide carpaccio (olijfolie, zout, peper, pijnboompitten)
parmezaanse kaas schilfers en rucola
Artigianale
12,40
Tomaat, kaas, mozzarella, gedroogde tomaten, rucola en ricotta
Napoli nel cuore
12,90
Tomaat, kaas, champignons, olijven, artisjokken,
mozzarella en basilicum
Di Mario
15,40
Tomaat, kaas, gepelde gamba, gegrilde paprika aubergine
en courgette, garnalen, oesterzwammen en zeetong filet (iets pikant)
Con Ricotta
Spinazie, ricotto, walnoot, gorgonzola en parmezaanse kaas
Natuurlijk kunt u zelf ook uw eigen pizza samenstellen

13,00

Desserts

Wij serveren ambachtelijk italiaans ijs

Kinderijs
Twee bolletjes ijs met slagroom

4,00

Maandelijks wisselend huisgemaakt dessert

8,00

Arance sanguigne
Bloedsinaasappelijs met camparisiroop

8,00

Gelato yoghurt e pesche calde
Yoghurtijs met warme perziken en aarbeiencoulis

7,80

Gelato al limone
Citroenijs met slagroom

7,00

Dama bianca
Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

6,80

Coppa Mediterraneo
3 verschillende smaken ijs met vers fruit en slagroom

7,70

Tiramisu
Eigen gemaakt Italiaans gebak

7,00

Crème brulee

7,10

Panna cotta

7,10

Koffie en Thee
Irish / Italiaan / French coffee
Koffie
Cappuccino
Espresso
Thee
Café au lait
Latte macchiatto

€ 6,60
€ 2,60
€ 3,10
€ 2,50
€ 2,60
€ 2,90
€ 3,30

Likeuren
Averna
Montenegro
Cynar
Baileys
Tia maria
Amaretto
Sambuca
Cointreau
Grand marnier
Vecchia Romagna
Limoncello
Mirto
Grappa

€ 4,10
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,20
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,70
€ 5,00
€ 6,40
€ 5,50
€ 3,90
€ 3,90
€ 4,90

Cognac & Whisky
Remy martin
Courvoisier VSOP
Jameson
Famous Grouse

€ 7,00
€ 6,00
€ 6,00
5,00

Overige Alcoholische Dranken
Port

€ 3,40

Sherry

€ 3,40

Martini

€ 3,20

Jonge jenever

€ 3,10

Oude jenever

€ 3,50

Berenburg

€ 3,50

Barcardi rum

€ 4,50

Peroni nastro azzurro 0,20 cl

€ 2,70

Peroni nastro azzurro 0,25 cl

€ 3,00

Peroni nastro azzurro 0,50 cl

€ 5,90

Birra moretti

€ 3,80

zero

0,33 cl

Moretti bock rossa 6 0,33 cl

€ 5,50

Moretti luppoli 7 0,33 cl

€ 4,20

Moretti american IPA 9 0,33 cl

€ 4,20

Birra bianca 0,33 cl

€ 4,00

Crodino

€ 3,20

Frisdranken
Cola, Cola Light, Fanta, Cassis, Sprite

€ 2,70

Ice Tea

€ 3,50

Fristi, Chocomelk

€ 2,80

Appelsap, Rivella, Tonic

€ 2,70

Chaudfontaine (rood of blauw)

€ 2,70

Ranja

€ 1,50

