
 
 
 
 

 

                            Welkom bij Simply Fresh, 
 

Zoals vele van u zullen weten is Italië een land met een rijke culinaire geschiedenis. 

Sinds een aantal jaren is ook in Nederland een deel van deze rijkdom terug te 

vinden. 

Onze kaart bestaat deels uit klassieke gerechten en deels vernieuwde eigen 

creaties. Alle met dezelfde toewijding en met de grootse zorg bereid. 

Wij gebruiken alleen verse ingrediënten voor onze gerechten. Dit slechts met één 

doel, om kunstmatige artikelen uit de keuken te houden en u smaakpapillen te 

verwennen. 

Vergeet niet om naar de wijnkaart te kijken of om advies te vragen, 
 

                                       Team Simply Fresh 
 

 



 
 
 
 

 

 
Broodjes        *Tot 18:00 uur te bestellen 

 
Luxe brood wit/bruin 

Club sandwich: zalm, bieten en roomkaas                   € 6,50 

BLT: bacon, sla, tomaat en ei        € 6,00 

2 kalfskroketten op brood: met side salad en mosterd                  € 6,00 

Omelet: met side salad                       € 5,50 

Omelet met zalm: zalm, lente ui  en side  salad      € 6,50 

Uitsmijter          € 6,00 

Uitsmijter ham en kaas         € 7,00 

Uitsmijter parmaham en mozzarella                                                                                          € 8,00 

 
Ciabatta/waldkorn  

Gezond : ham, kaas, ei, sla en tomaat              € 4,50 

Carpaccio: truffelmayonaise, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en kappetjes                € 6,00 

Geitenkaas: met geroosterde bieten                             € 5,50 

Gerookte zalm: met bieslook roomkaas       € 6,00                           

Rosbief: tonijnmayonaise, zongedroogde tomaatjes en Parmezaanse kaas  € 6,50  

Warm vlees: gebakken ossenhaaspuntjes met paprika, ui en sojasaus                        € 6,00 

Caprese: buffelmozzarella, tomaat , sla en pesto                                                           € 6,00 

Parmaham & mozzarella: parmaham, buffelmozzarella en rucola                                     € 6,50                                                                                                                                                        

Liberamente: gebakken champignons , ui, spek en gorgonzolacrème    €6,00 

Beefburger: 250 gram 100% rundvlees burger                                                              € 6,50  

Met truffelmayonaise, sla, tomaat en spiegelei  gegratineerd met mozzarella 

 

Finger food  

 

Tapa due persone: calamaris, ansjovis, parmaham, garnalen, aioli, tapenade en brood €16,00 

Gambero a la Catalana: 6 gemarineerde garnalen bereid in kokende olijfolie  € 6,50                                                                                 
Nacho’s: geserveerd met mozzarella, tomaat, ui en tomatensalsa    € 6,00 
Gefrituurde ansjovis: met aioli        € 4,00 
Calamares: gebakken in boter met peterselie en knoflook geserveerd met aioli  € 4,50 
6 rundvlees  bitterballen:  geserveerd met mosterd      € 5,00 
Huisgemaakte dikke patat        € 3,00 
Stokbrood: geserveerd met aioli en gezouten olijfolie     € 4,50 

Antipasti: prosciutto nazionale, coppa stagionata, spianata Romana  € 11,50 
 mozzarella, crostini 

 

Sauzen: los bij te bestellen        € 0,50 



 
 
 
 

 

 

Wraps        *Tot 18:00 uur te bestellen 

Alle wraps worden geserveerd met nacho’s en aioli 

 

Geitenkaas          € 6,00 
sla, tomaat, rode biet, honing en yoghurtsaus 

Rosbief           € 7,00 
sla, tomaat, zongedroogde tomaatjes en tonijnmayonaise 

Chili chicken          € 6,50 
sla, tomaat, gebakken paprika, ui en chilipeper 

Carpaccio          € 7,00 
sla, tomaat, Parmezaanse kaas, pijnboompit en truffelmayonaise 

Gerookte zalm          € 7,00 
sla, tomaat, rode biet, kruidenroomkaas en kappertjes 

 

Salades 

 
Prosciutto melone          €7,50 
 parmaham, meloen, zongedroogde tomaatjes, walnoten kersencompote en crostini           
Caprese          € 6,00 

Mozzarella, tomaat, rucola, pesto en crostini 
Gerookte zalm          € 7,00 

rode biet, kappertje, zongedroogde tomaatjes, yohurtdressing en crostini 
Ossenhaaspuntjes         € 7,50 

ossenhaaspuntjes afgeblust met sojasaus, paprika, ui, zongedroogde tomaat en crostini 
 

Voorgerechten 

  

Stokbrood:           € 4,50 

geserveerd met aioli en gezouten olijfolie 

Carpaccio:          € 7,00 

 met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, kappertjes, rucola en truffelmayonaise 

Tomatensoep:          € 4,50 

met room, peterselie en een sneetje brood 

 Garnalen á la Catalana 6 stuks        € 6,00 

bereid in kokende olijfolie met rode peper en ui geserveerd met aioli en een sneetje brood 

Rosbief:           € 7,00 

rucola, zongedroogde tomaatjes, walnoten, Parmezaanse kaas en tonijnmayonaise 

Tomaten bruschetta 4 stuks        € 5,00 

 met tomaat, basilicum, olijfolie en knoflook  

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Pesce e Carne     

 

Pesce 

sauzen worden los geserveerd   

 

Sullo pelle di salmone fritto:   € 13,50   

 op de huid gebakken zalm geserveerd met sla ,frites en wittewijnsaus 

Ancrut salemone:  € 15,00 

zalmfilet  gewikkeld in bladerdeeg geserveerd met haricot verts en tomatenboter 

Saltati in padella gamberetti:   € 16,00  

mix van 10 gewokte grote garnalen en groenten geserveerd met aardappelnestje en aioli    

Cod casseruola:  € 14,50 

Ovenschotel van kabeljouw met gegrilde groenten, tomatensaus, gegranineerde mozzarella 

en aardappelnestje 

 

 

Carne 

 

Bocconcini:  € 15,50 

gebakken ossenhaaspuntjes, gorgozola afgeblust met rode wijn geserveerd met gegrilde 

groenten en geroosterde aardappelen 

Saltimbocca:                                                                                                                                     € 15,00  

gebakken kalfslapjes met parmaham en salie afgeblust met droge witte wijn geserveerd met 

haricot verts en aardappelnestje 

Bistecca:   € 14,50 

in boter gebakken kogelbiefstuk geserveerd met parmaham, gegrilde groenten, 

aardappelnestje en pepersaus 

Polo al pesto:   € 13,00 

kiprollade gevuld met mozzarella geserveerde met haricot verts, aardappelnestje en pesto 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Pasta            € 8,50 
Kinderpasta          € 6,50 

Keuze uit: tagliatelle of spaghetti (*uitgezonderd) 

 

Ravioli di tartufo paddenstoelen ravioli met truffelsaus   

Gamberi  gamba’s, aglio olio, cherrytomaten en Parmezaanse kaas 

Bolognaise  tomatensaus, gehakt Parmezaanse kaas  

Carbonara  spekjes, gebonden met ei en Parmezaanse kaas 

Pollo   kip, aglio olio en pesto   

Frutti di mare  tomatensaus en zeevruchten 

Al salmon  zalm en romige saus 

Aglio olio  knoflook, olijfolie, cherrytomaten en peterselie 

Lasagne de la casa* huisgemaakte verse lasagne met tomatensaus en gehakt 

 

Pizze            € 8,50  

Kinderpizza           € 6,00  

Basisingrediënten: tomatensaus en mozzarella 

 

Margherita   tomatensaus en mozzarella 

Funghi   champignons en ui 

Prosciutto  ham en ui 

Pepperoni  salami en paprika 

Salami   salami, ui en champignons 

Hawaï   ham en ananas 

Capriccioso  ham en champignons 

Tonno   tonijn, ui en olijven 

Venezia  gehakt, broccoli en champignons 

Pollo   kipreepjes en zoete mais 

Vegetariano  ui, champignons en olijf 

Frutti di mare  zeevruchten, ui en olijf 

Calzone gevouwen ham en champignons 

Pizza di parma   parmaham, buffelo mozzarella 



 
 
 
 

 

 

Dolce  

 

Huisgemaakte appeltaart         € 2,50 

Limochello cheesecake          € 4,50 

Tiramisu                                                                                                                                              € 5,00 

Worteltaart           € 4,00 

Ice cups met drie bollen vanille ijs : kersencompote, chocolade saus en karamel € 4,50 

   

 

Non alcoholische dranken  

Koude dranken 

Jus d’orange (versgeperst)        € 2,50 

Spa blauw  € 2,00 

Spa rood  € 2,00 

Cola € 2,00 

Cola light € 2,00 

Fanta € 2,00 

Sprite € 2,00 

Cassis  € 2,25 

Bitter lemon  € 3,25 

Ice Tea € 3,00 

Chocomel € 3,75 

  

Warme dranken 

Koffie € 2,00  

Espresso € 2,00 

Latte espresso € 2,25 

Cappuccino € 2,50 

Latte macchiato € 3,50 

Koffie verkeerd  € 2,50 

Thee € 1,75 

Verse munt thee € 3,75 

Italian coffee  € 6,00 


