Pizza’s

vers en houtgestookt

Panini - Broodjes

Margherita
Tomatensaus/buffelmozzarella/basilicum

10,75

Caprese
Tomatensaus/buffelmozzarella/pesto/cherrytomaatjes

12,75

Funghi
Tomatensaus/mozzarella/ham/paddenstoelen

12,50

Funghi bianca
Mozzarella/ham/paddenstoelen/rucola

12,75

Pollo speziato
Tomatensaus/mozzarella/gekruide kip/paprika/ paddenstoelen

15,25

Ai Gamberi
Tomatensaus/mozzarella/gamba’s/rode ui/knoﬂook

16,25

Salami
Tomatensaus/mozzarella/salami/paprika

12,90

Quattro Formaggi
Mozzarella/provolone/gorgonzola/parmezaanse kaas

15,25

Al Tonno
Tomatensaus/mozzarella/tonijn/rode ui/kappertjes/olijven

14,00

Piazza
14,00
Mozzarella/rucola/cherrytomaatjes/pestodressing/parmezaanse kaas
San Daniele
Mozzarella/San Daniele ham/rucola/cherrytomaatjes/
pestodressing/parmezaanse kaas

17,50

Della Zelanda
19,50
Tomatensaus/mozzarella/gamba’s/kokkeltjes/mosselen/coquille/citroen
Al Salmone affumicato
Mozzarella/lente ui/kappertjes/gerookte zalm/ricotta/citroen

17,75

Bresaola
17,50
Mozzarella/bresaola/rucola/pestodressing/parmezaanse kaas/citroen
Pancetta e Ananas
Tomatensaus/mozzarella/gekruid spek/ham/ananas

15,80

Capricciosa
Tomatensaus/mozzarella/salami/ham/paddenstoelen/
paprika/artisjok/olijven

16,50

4 Stagioni
Tomatensaus/mozzarella/ham/paddenstoelen/artisjok/paprika

17,50

Diavola
Tomatensaus/mozzarella/pikante salami/chilipeper/chili-olie

13,00

Napoli
Tomatensaus/mozzarella/ansjovis/kappertjes/olijven

12,00

( tot 17:00 uur )

Bruschetta al San Daniel (4 st.)
Geroosterde sneetjes brood met Italiaanse ham, tomaat,
olijfolie en knoﬂook

8,25

Panini San Daniele
Huisgemaakt pizzabrood met San Daniel ham en salade
Panini Caprese
Huisgemaakt pizzabrood met salade, pestodressing,
buffelmozzarella, tomaat en basilicum
Panini Prosciutto
Huisgemaakt pizzabrood met gekookte ham en salade
Panini Salmone affuminato
Huisgemaakt pizzabrood met gerookte zalm en salade

11,50

Hamburger Piazza
Met portobello, parmezaan, truffelmayonaise en polentafriet

17,25

10,50
9,25
11,75

Bello con la bevanda
( lekker bij de borrel )

Arancini
Gefrituurde risottoballetjes met truffel
Calamari fritti
Gefrituurde inktvisreepjes met tartaarsaus
Pana Fatto di Casa
Huisgemaakt pizzabrood met diverse smeersels
Olive all aglio
Olijven/knoﬂookolie
Antipasti Piazza
Italiaanse kaas/-vleeswaren/-lekkernijen/pesto/pizzabrood
Prosciutto San Daniele Classico 100gr.
Italiaanse rauwe ham

8,25
7,25
7,50
4,75
17,00
10,75

Fichi e formaggio di Capra
20,00
Tomatensaus/verse vijgen/geitenkaas/San Danielle ham/rucola/balsamico
Verdura
14,25
Tomatensaus/mozzarella/gegrilde aubergine/gegrilde courgette/paprika/
paddenstoelen
Zucchine e formaggio di Capra
14,50
Mozzarella/gegrilde courgette/paddenstoelen/lente ui/geitenkaas
BBQ Pollo
15,75
Tomatensaus/BBQ saus/mozzarella/gekruide kip/rode ui/jalapeno/mais

(1 rekening per tafel)
Adres:
Baanstpoldersedijk 1, 4504 PS Nieuwvliet
Tel: +31 (0)117-372316, info@piazzanieuwvliet.nl

Carta

Menukaart

Antipasti

Voorgerechten

Carpaccio
Flinterdun gesneden rundvlees met authentieke dressing,
Parmezaan, rucola en pijnboompitten

Pasta’s

12,75

15,00

Filetti di Branzino
Zeebaarsﬁlet met Italiaanse kruiden, look en tomaat

22,50

Spaghetti carbonare
Spaghetti met ei, Italiaans spek, ham en Parmezaan

15,75

25,00

Spaghetti all’amatriciana
met Italiaans gerookt spek, tomaat, look, rode peper, basilicum
en Pecorino

15,00

Zuppa di pesce
Bouillabaise verse vis en schaal- en schelpdieren
geserveerd met geroosterd Italiaans brood

Spaghetti Piazza
Met kokkels, mosselen en scampi, cherrytomaat, look,
afgeblust met witte wijn

17,75

12,50

Tagliatelle con pollo
Tagliatelle met kip, roomsaus, portobello en diverse groenten

16,50

12,75

Tagliatelle con gamberi
Tagliatelle met scampi, roomsaus en diverse groenten

19,50

Tagliatelle con salmone affumicato
Tagliatelle in roomsaus, venkel, ui en gerookte zalm

15,95

Penne Arrabiata
Penne met pikante tomatensaus, look, rode peper, oregano

16,00

Gamberi all’aglio
Scampi in lookboter met rode ui, venkel en munt

10,95

Pana fatto di Casa
Huisgemaakt pizzabrood met diverse smeersels

7,25

Formaggio di capra Portobello
Portobello gevuld met geitenkaas, zongedroogde
tomaat, spinazie, look en pijnboompitten, uit de oven

Minestre

Penne pesto
16,50
Penne met huisgemaakte pesto, cherrytomaat, rucola, parmezaan

Soepen

Crema di pomodoro
Soep van geroosterde tomaat, met mascarpone en huis bereidde
basilicumolie

6,95

Zuppa del giorno
Dagprijs
Iedere dag een andere soep met verse ingrediënten van het seizoen

Insalate
Salades

Caprese
12,00
Dun gesneden pomodori tomaat, buffelmozzarella met basilicumblad,
vers gemalen peper en eerste klas olijfolie
Insalata Italia
14,50
Frisse salade met San Daniel ham, pestodressing, granaatappelpitten,
zongedroogde tomaat, pijnboompitten, parmezaanse kaas,
eerste klas olijfolie en balsamico
Insalata Nizzarda
13,50
Salade met o.a. tonijn, olijven, cannellini-bonen, gekookt ei, ansjovis
Insalata di salmone affumicato
16,50
Gemengde salade met gerookte zalm, lente-ui, tomaat, komkommer
Insalata di Gamberi
Salade met lauwwarme gebakken scampi, tomaat, komkommer,
rode ui en knoﬂook

Al onze voorgerechten, soepen en salades
worden geserveerd met brood en boter.

Visgerechten

Spaghetti Bolognese
Spaghetti met gehaktsaus en Parmezaan

Vitello tonnato
12,00
Flinterdun gesneden gebraden kalfsvlees met tonijnsaus en kappertjes

Carpaccio di melanzane grigliate e marinate
con ricotta dura a toretta
Dun gesneden gemarineerde en gegrilde aubergine met ricotta,
rode ui en kappertjes.

Piatti de Pesce

Paste

16,50

Pasta all’Ortolana
Penne met tomatensaus, courgette, aubergine, ui, paprika

17,00

Penne con noci, spinaci & gorgonzola
Romige penne met jonge spinazie, gorgonzola en walnoot

17,25

Ravioli alla ricotta
Ravioli met spinazie en ricotta, saus van tomaat, kappertjes, salie

16,50

Lasagne bolognaise
Italiaanse ovenschotel met verse pastabladen, gehaktsaus,
tomaten, Béchamelsaus, mozzarella en Parmezaan

16,25

Triglie Siciliana
20,50
Rode mulﬁlet met olijven, pijnboompitten, rozijnen, look en munt
Onze vlees- en visgerechten worden geserveerd met een kleine salade en pasta of
gebakken aardappeltjes, tenzij anders aangegeven.

Piatti per Bambini

kindergerechten ( tot 12 jaar )

Pizza Bambino
Kleine pizza met tomatensaus en mozzarellakaas

7,50

Pizza salami Bambino
Kleine pizza met tomatensaus, mozzarella en salami

8,75

Pizza ham Bambino
Kleine pizza met tomatensaus, mozzarella en ham

8,75

Pizza Hawaï Bambino
Kleine pizza met tomatensaus, mozzarella, ham en ananas

8,75

Spaghetti per bambini
Kinderportie spaghetti bolognese

7,50

Lasagne Bolognese per bambini
Kinderportie lasagne bolognese

7,75

Extra couvert

2,00

Dolci

Piatti di Carne

Dessert

Vleesgerechten

Entrecote pizzaiola
Sappig rundvlees van de gril, tomatensaus, kappertjes,
peterselie en snijbiet

26,50

Pollo alla Milanese
Krokant gebakken kipschnitzel, geserveerd met spaghetti met
tomatensaus, knoﬂook, basilicum, parmezaan

20,25

Saltimbocca alla romana
24,50
Kalfsﬁlet met San Daniel ham en salieblad in zijn jus met witte wijn,
geserveerd met pasta-pesto
Ossobuco
24,25
Langzaam gegaarde kalfsschenkel, in een saus met tomaat,
wortel, ui selderij, en gremolata van knoﬂook, citroen en bladpeterselie
Voedselallergie of intolerantie? Vraag naar onze allergenenkaart! Maak het ons
kenbaar, zodat onze chefs met alle zorgvuldigheid uw maaltijd kunnen bereiden.

Dolce ricotta gusto limone
Authentieke cheesecake met citroen, slagroom en aardbeiensaus

8,25

Panna Cotta
Fluweelzachte roompudding met bosvruchten

7,50

Tiramisu
Italiës bekendste dessert met amaretto, kofﬁe, lange vingers,
mascarpone en cacao

9,50

Merinqa con pistacchio
Huisbereidde meringue met pistachenoten, slagroom,
gemarineerde frambozen en pistacheroomijs

8,25

Macedonia com gelato
Vers fruit met vanilleroomijs

8,25

Affogato
Vanille-roomijs en amaretto likeur overgoten met espresso

7,25

Gelato per Bambini (tot 12 jaar)
Vanille-roomijs, aardbeiensaus, discodip en kleine verrassing

5,50

