
 

    
    PIZZE 

Heeft u een allergie? Meld het ons! 
*Alle pizza’s met tomatensaus zijn ook glutenvrij te bestellen +€1,50 (alleen in normale maten) 

*Vanwege de altijd aanwezige bloemdeeltjes in de zaak kunnen wij helaas geen 100% glutenvrije pizza’s garanderen 
           Zie je je favoriete pizza niet meer op de kaart?  Vraag het ons! Er is een grote kans dat wij het alsnog voor je gaan maken!   

 

                      Wil je het nog gezonder? Nu ook pizza’s met volkorendeeg te bestellen +€1,50 
 Alle pizza’s zijn ook verkrijgbaar in kleinere maten 

 

O’Pazzo Klassiekers.. 
Pizza Casa Bianca            €   12,95 
Mozzarella, rucola, prosciutto crudo (rauwe ham) en Parmezaanse kaas 
Pizza O”Pazzo” due             €   11,50 
Tomatensaus, basilicum, mozzarella, vier soorten kaas (Passendale, gorgonzola, taleggio, Parmezaanse kaas),  
ansjovis, kappertjes, zwarte olijven, knoflook, rode pepers, oregano en rucola  
Pizza O”Pazzo”              €   11,75 
Tomatensaus, basilicum, mozzarella, prosciutto crudo (rauwe ham) en mascarpone crème  
Pizza Pollo e Pancetta             €   12,50 
Tomatensaus, basilicum, gemarineerde kippendijen, mozzarella, semi-gedroogde tomaten, pancetta (spek),  
rode peper, knoflook, oregano en Parmezaanse kaas 
Pizza Nuova Diavolo             €   11,90 
Tomatensaus, mozzarella, basilicum, salami, rode pepers, zwarte olijven en rode ui 
Pizza Tonno             €   13,50 
Tomatensaus, mozzarella, basilicum, verse tonijn, Jalapeño pepers, olijven, rode ui en gekarameliseerde ananas 
 

          Italiaanse Klassiekers..  
Pizza Quattro Stagioni            €   13,50 
Tomatensaus, mozzarella, basilicum, champignons, zwarte olijven, aubergine, salami, prosciutto (parmaham), 
bergtomaten en eigeel 
Pizza Bufalina Regina             €   10,95 
Buffelmozzarella, bergtomaten en verse basilicum  
Pizza Capricciosa Ricetta Originale          €   12,75 
Tomatensaus, basilicum, mozzarella, prosciutto cotto (gekookte ham), champignon en artisjok  
Pizza Calzone Ripieno            €   12,95 

   Dubbelgevouwen pizza met tomatensaus, basilicum, mozzarella, salami, artisjok, prosciutto cotto (gekookte ham) en knoflook 
Pizza Calabrese             €   11,90 
Tomatensaus, basilicum, mozzarella, salami spianata Calabra (pikante salami)  
 

Vega Ontdekkingen.. 
Pizza Caponata             €   12,50 
Tomatensaus, basilicum, mozzarella, gefrituurde courgette, aubergine, rode ui, paprika, knoflook, oregano en  
Parmezaanse kaas 
Pizza Tartufi e Funghi             €   13,50 
Mozzarella, basilicum, champignons, truffeltapenade, rucola, pecorino en knoflook  
Pizza Formaggio Caprino con Spinaci           €   11,95 
Tomatensaus, basilicum, mozzarella, rode ui, geitenkaas, verse spinazie, olijfolie en aceto balsamico dressing  
Pizza Ricetta Integrale             €   14,50 
Volkoren pizza met buffelmozzarella, stracchino (romige koeienkaas), semi-gedroogde tomaten, aubergine, olijven,  
rucola en balsamico crème 

  Onze Favorieten  
Pizza Carnivora  Beste vlees pizza ooit!           €   18,95 
Tomatensaus, mozzarella, salsiccia (Italiaanse saucijs), prosciutto cotto (gekookte ham), pancetta  
(spek), salami spianata Calabra (pikante salami), pastrami van WAGYU rund, basilicum en tijmolie 
Pizza Sapori d’Estate            €   13,75 
Mozzarella, basilicum, gorgonzola, coppa di Parma, gemarineerde vijgen, knoflook, balsamico crème 
Pizza Cesare              €   12,50 
Buffelmozzarella, basilicum, gegrilde courgette, pancetta (spek) en rode peper 
Pizza Salmone e Pesto di Avocado          €   13,95 
Buffelmozzarella, gerookte zalm, rauwe rode ui en avocadopesto  
Pizza Belpaese             €   13,75  
Mozzarella, basilicumpesto, straccetti di crudo (rauwe Parmaham strips) en pijnboompitten  
Pizza Nettuno  Beste zeevruchten pizza ooit!         €   18,95 
Tomatensaus, basilicum, mozzarella, verse zeewater garnalen, coquilles en baby inktvis, zwarte olijven,  
rauwe rode ui, kappertjes, knoflook en zwarte peper geserveerd met een stukje citroen 

            



                 

 

                           
 

                      ANTIPASTI 
                             Heeft u een allergie? Meld het ons! 

Frittura di Calamari            € 11,50 
Gefrituurde inktvisringen geserveerd met huisgemaakte tartaarsaus 
Arancini Terre del Sud            €   9,50  
Gefrituurde risotto balletjes gevuld met mozzarella en zwarte olijven geserveerd met truffelmayonaise 
Vitello Tonnato              € 12,50 
Gebraden, in dunne plakjes gesneden kalfsvlees met huisgemaakte tonijnmayonaise geserveerd met  
kappertjes, tomaten en rucola 
Carpaccio di Campagna            € 11,95 
Carpaccio van Hollands weiderund geserveerd met krokante pancetta (spek), gerijpte geitenkaas,  
gekarameliseerde sjalotten geserveerd met een mosterd dressing 
Insalata di Spinaci e Caprino           € 12,95 
Salade van warme geitenkaas en spinazie geserveerd met gekarameliseerde rode ui, geroosterde noten en 
een honing-citroen-aceto balsamico dressing 
Antipasti Misti    (te bestellen vanaf 2 personen)      € 18,95 p.p. 

  Rijke selectie van onze voorgerechten om te delen 
Pizza Bruschetta              K €  5,90       G € 10,50  

  Italiaans pizza-brood met koude ingrediënten: tomaat, knoflook, olijfolie en basilicum 
Focaccia con Aglio e Pecorino                    K €  4,90       G €   8,50 
Italiaans pizza-brood met knoflook, oregano, olijfolie en pecorino 
Bruschetta d’Estate            €  11,95 
Huisgebakken gegrild brood met taleggio kaas, prosciutto crudo en aceto balsamico crème 
Insalata Tricolore            €  13,50 
Buffelmozzarella, avocado, tomaten en basilicum geserveerd met een honing-mosterd dressing 
Tagliere di Salumi            €  13,50 
Lekkere Italiaanse vleeswaren! Calabra (pittige salami), prosciutto di Parma, bresaola en coppa di Parma 
Trancio di Salmone Affumicato 
Huisgerookte zalm geserveerd op olijfhout met een knoflook focaccia en avocadopesto                              € 7,50 per 100 gr 

 

       PESCE &CARNE 
                          Heeft u een allergie? Meld het ons!  

 
Costata alla Brace                         € 8,50 per 100 gr 
Dry aged rib eye biefstuk van de barbecue, geserveerd met gepofte ansjovis-knoflook tomaten en gnocchi  
Tavola del Pirata             € 22,50 
Sappige filet van zwaardvis geserveerd met insalata mista, huisgebakken gegrild brood en ansjovisboter 
Oathie Columbus             € 19,90 
Gezonde burger op z’n Italiaans; sappige burger van black WAGYU rund, vers gebakken havermoutbrood met  
knoflook, olijven en kruiden, gegrilde aubergine, huisgemaakte truffelmayonaise, pittige taleggio kaas, 
salsa van semi-gedroogde tomaat en gerookte paprika, krokant gebakken pancetta (spek), romeinse sla en  
kapperappels geserveerd met geroosterde pompoen 
 

        PASTA & RISOTTO 
                      Heeft u een allergie? Meld het ons!  
 

Colori d’Italia    (ook verkrijgbaar zonder Parmaham )     € 13,95 
Romige ravioli gevuld met asperge en ricotta geserveerd met prosciutto di Parma, pecorino en  
aceto balsamico crème  
Risotto dell’Appennino           € 12,50 
Romige risotto met geitenkaas, tuin doperwten, jonge spinazie en zwarte peper 
Pappardelle Rosso al Tramonto          € 13,95 
Pappardelle pasta met gestoofd lam, bergtomaten, basilicum en taleggio kaas 
Tagliatelle Nettuno           (deze saus is ook verkrijgbaar met glutenvrije pasta)    € 17,95 
Inktvis inkt tagliatelle met zeewater garnalen, inktvis, coquilles, bergtomaten, knoflook, rode peper en koriander 


