
Calzone al cioccolato
kleine dubbelgeklapte pizza gevuld met pure 
chocolade van Callebaut met pistachecrunch en 
karamelsaus

Tiramisú 
lange vingers, espresso, romige mascarpone, 
marsala en amaretto

Panna cotta 
vanilleroompuddinkje met karamel- of 
rode vruchtensaus

Scroppino 
cocktail van citroenijs, wodka, prosecco en een 
scheutje van onze huisgemaakte limoncello

Affogato
1 bol biologisch vanille-roomijs overgoten met hete 
espresso
 
Gelato bambino
kinderijsje: 1 bol biologisch vanille-roomijs met 
karamel- of rode vruchtensaus

  

   = bevat alcohol

Pizzabakkers
Pizza & Prosecco

Dolci

Olive al forno
in de oven geroosterde olijven en amandelen

Antipasti misti per due
plankje Italiaanse lekkernijen om te delen
Vegetarisch is mogelijk

Burrata con peperonata
burrata (met room gevulde mozzarella) geserveerd 
met geroosterde paprika, kappertjes en 
taggiasche zwarte olijven 
 
Bruschette
6 knapperige bruschette belegd met lekkers van de dag
Vegetarisch is mogelijk

Focaccia romana
focaccia met zeezout en rozemarijn
Tip: lekker bij alle antipasti

Antipasti
3,25

13,00

8,75

7,75

3,75

Rucola salade
rucola, dun gesneden venkel en parmezaanse kaas 
met citroendressing 

Salade geroosterde groenten
groene salade, geroosterde groenten, 
zongedroogde tomaatjes, pecorino

Salade geitenkaas
groene salade, rode balsamico-ui, geitenkaas, 
pijnboompitten

Salade buffelmozzarella
groene salade, kerstomaatjes, buffelmozzarella, 
huisgemaakte groene pesto

Salade

Pizza

5,25

7,75

7,75

7,75

5,25

5,25

5,25

6,00

TO GO:
we bezorgen niet, maar voor een 
pizza to go kun je wel telefonisch 
bestellen en daarna afhalen
Reserveren: 
kijk op www.depizzabakkers.nl

De

Speeldeeg voor kinderen 
bolletje pizzadeeg om mee te kleien, niet om op te eten
niet to go verkrijgbaar

Speeldeeg

5,25

3,95

Margherita
tomaat, mozzarella, basilicum
of bestel de luxe versie van deze klassieker: 
Margherita burrata 
tomaat, mozzarella, basilicum, burrata
Burrata is met room gevulde mozzarella, deze 
wordt niet meegebakken
                                
Salami finocchiona
tomaat, mozzarella, Toscaanse venkelsalami

Napoletana
tomaat, mozzarella, taggiasche zwarte olijven, 
kappertjes, ansjovis

Funghi & pancetta
mozzarella, kastanjechampignons, pancetta, 
uienmarmelade, fontina kaas, peterselie
Pizza bianca zonder tomaat. Pancetta is Italiaans 
spek 

Tonnara
mozzarella, tonijn van Fish Tales, taggiasche 
zwarte olijven, rode uien in ‘t zuur en een salade 
van venkel en rucola
Pizza bianca zonder tomaat

Coppa d’Abruzzo
tomaat, mozzarella, dungesneden coppa 
d’Abruzzo, kerstomaatjes, rucola, pecorino

Prosciutto
tomaat, mozzarella, 12 maanden gerijpte prosciutto 
Gran Sasso uit de Abruzzo, buffelmozzarella
De buffelmozzarella wordt niet meegebakken om
de fijne smaak en textuur te behouden

Campagnola
tomaat, mozzarella, gorgonzola, artisjokken, 
zongedroogde tomaatjes, gegrilde courgette, 
basilicum
Eet je geen kaas? Deze pizza is heel lekker zonder 
kaas, we voegen dan taggiasche olijven toe.

Caprese
tomaat, mozzarella, kerstomaatjes, 
buffelmozzarella, huisgemaakte groene pesto
De buffelmozzarella wordt niet meegebakken om
de fijne smaak en textuur te behouden

Da Noi
paprikaroomsaus, mozzarella, gepofte paprika, 
rul gebakken Italiaanse saucijsjes, pecorino

Spinaci
tomaat, mozzarella, spinazie, rode balsamico-ui, 
geitenkaas, pijnboompitten

Tartufo
mozzarella, ei, gekookte ham, truffelroomsaus, 
peterselie
Pizza bianca zonder tomaat

Pizza van de maand
iedere maand een pizza geïnspireerd op de
ingrediënten van het seizoen, zie het krijtbord

9,25

9,50

12,00

13,00

13,25

13,00

13,25

13,50

11,75

12,25

12,50

7,95

11,25

= vegetarisch

= deze pizza’s worden na het bakken  
  gedeeltelijk belegd met koude ingrediënten

depizzabakkers


