
That's Sicily Proeverij SpecialiteitenThat's Sicily Proeverij Specialiteiten
U kunt van That's Sicily Proeferij Specialiteiten genieten met verse gerechten die elke 
periode veranderen ten opzichte van het seizoen.
In onze vitrine is te zien wat er vandaag aan verse ingrediënten worden gebruikt.
U kunt er ook voor kiezen om u door de chef te laten verrassen. Of u kunt ervoor 
kiezen om van het 3 gangenmenu gebruik te maken, dat zijn onze dagelijkse 
vers specialiteiten mag kiezen. Zelf 3 hoofdgerechten is mogelijk (zie onze menukaart)

That's Sicily Proeverij specialiteiten of Aperol DinnerThat's Sicily Proeverij specialiteiten of Aperol Dinner
of GiroPizzaof GiroPizza

• Dinsdag t/m donderdag (3 gangen) (lunch – 25%) € 25,50 P.P.*
• Vrijdag t/m zondag (3 gangen) (lunch – 25%) € 32,50 P.P.*
• Feestdagen (3 gangen + bubbels) (lunch – 25%) € 39,95 P.P.*
• Kinderen t/m 13 jaar (2 gangen) (lunch – 25%) € 13,50 P.P.*
• GiroPizza di t/m do (v/a 3 personen) (lunch – 25%) € 22,50 P.P.*
• GiroPizza vr t/m zo (v/a 3 personen) (lunch – 25%) € 25,50 P.P.*
• Prijzen zijn per persoon en excl. Dranken

Aperol Dinner GourmetAperol Dinner Gourmet
Een Aperol dinner is modern, origineel en zeer zeker sociaal. Een diner zonder vaste 
plaatsen in de lounge, met meerdere gangen gevuld met kleine culinaire gerechten. Een 
Aperol dinner, wordt ook wel een walking dinner of lopend buffet genoemd. Het is een 
diner in beweging. In plaats van de traditionele opstelling van tafelen zijn de gasten vrij 
om rond te lopen en worden er tijdens een walking dinner meerdere kleine gerechten 
geserveerd. Tijdens een walking dinner is het vaak zo dat er meerdere kleine hapjes 
worden geserveerd welke uit de hand gegeten kunnen worden met een lepel of met een 
vorkje. Ook wel fingerfood genoemd. Al deze kleine hapjes vormen samen een compleet 
en culinair diner.

GiroPizzaGiroPizza
De tour van pizza; proeverij van meerdere authentieke Italiaanse pizza's gemaakt met 
de meest verse ingrediënten voor een vaste prijs, naar hartelust. 
Giropizza is geweldig voor familie en vrienden die samen willen komen voor een leuke en 
heerlijke eetervaring (proef tot 16 verschillende authentieke Italiaanse pizza's smaken
in één vergadering)! …

"Chi mangia bene mangia italiano" : Wie goed eet, eet Italiaan !!!

Indien u allergieën of intolerantie heeft, gelieve dit kenbaar te maken aan onze bediening zodat wij daar rekening mee kunnen houden !



Italiaanse vooraf hapjesItaliaanse vooraf hapjes

• Bruschetta pomodoro of funghi of groenten of olijven
• Brood met kruidenboter of olijfolie en grof zeezout
• Focaccia brood met Italiaanse kruiden en portie olijven
• Arancino
• Parmaham Voorgerechten

• Antipasto Italiano
• Carpaccio
• Tomatensoep of Stracciatella soep
• Pantesca : aardappelen, olijven, kappertjes, uien en tomaten
• Parmigiana : Siciliaanse specialiteit van aubergine uit de oven
• Gebakken Calamaris
• Sinaasappelsalade met uien, olijven, olijfolie, peterselie

Tussengerechten (pasta's)

• Spaghetti A.O.P. : knoflook, olijfolie, Spaanse peper en peterselie 
• Penne met een crème van pistachenoten en spek
• Zwarte lintpasta met calamaris, schelpen en gamba's
• Risotto met paddenstoelen, Parmezaanse kaas in crème

Hoofdgerechten 

• Pizzaiola : biefstuk met olijven, kappertjes in tomatensaus
• Gamberoni : gamba's met ui,knoflook en Spaanse peper in wittewijnsaus
• Ossobuco : kalfsschenkel in tomatensaus
• Salsiccia : Siciliaanse worst met caponata groenten
• Porcino : biefstuk in eekhorentjesbrood saus
• Bombette : spek-kaas varkens rolletjes gevulde met in pistache saus
• Impepata : mosselen op z'n Siciliaanse wijze bereidt
• Eccellenza : sauté van calamaris, gamba's en mosselen
• Branzino/orata: zeebaars/dorata met zeevruchten

*Bij hoofdgerechen is brood en b  ijgerecht (zoals pasta A.O.P. of caponatagroenten) inbegrepen

Nagerechten

• Huisgemaakte Tiramisu'
• Huisgemaakte Cannoli 
• Ambachtelijke Gelato ijs
• Huisgemaakte Sgroppino



Pizza'sPizza's

• Pizza margherita
Tomaat en kaas 

• Pizza pepperoni
Tomaat, mozzarella, gorgonzola en pepperoni salami

• Calzone
Tomaat, kaas, ham, salami, champignon en oregano

• Pizza bocconcino
Pizza rol gevuld met parmaham, rucola en mozzarella

• Pizza cotto e ananas
Tomaat, kaas, ham en ananas

• Pizza tonno
Tomaat, kaas, tonijn, kappertjes, peterselie en olijven

• Pizza contemporanea
Tomaat, kaas, pikante salami, gorgonzola en olijven

• Pizza crudo
Tomaat, kaas, parmaham, rucola en Parmezaanse kaas

• Pizza 4 formaggi
Pizza vier kazen

• Pizza boscaiola
Tomaat, kaas, knoflook, paddenstoelen, saucijs en gorgonzolakaas

• Pizza pollo   
Tomaat, kip, mozzarella, champignon, paprika en uien

• Margherita extra
Tomaat, kaas, verse mozzarella en parmaham

• Pizza affettati
Tomaat, kaas, ham, salami, spek en oregano

• Pizza borromea
Tomaat, kaas, ham, champignon en oregano

• Pizza Pistacchio
Kaas, spek, room, parmezaandekaas en pistachenoten

• Pizza Salmone e spinaci
Pizza met spinazie, zalm, kaas, pancetta, ei en parmezaanse kaas

• Pizza mexicana
Tomaat, kaas, rundervlees, paprika, champignons, pepers, uien, mais,
mayonaise en geraspt kaas



Koffie en theeKoffie en thee

Espresso, Caffè lungo, Thee, De-caffeinato € 2,95
Cappuccino € 3,25
De-cappuccino ... cafeïnevrije cappuccino € 3,50
Doppio ... dubbele espresso € 3,95
Latte macchiato ... koffie verkeerd € 3,50
Irish coffee ... met Irish whiskey en slagroom € 6,00
Italian coffee ... met amaretto/frangelico/sambuca € 6,00
Caffè freddo ... ijskoffie € 5,00

FrisdrankenFrisdranken

Acqua minerale naturale/ frizzante Glas € 2,50 / Fles  € 5,50
Div. frisdranken € 2,75

BierBier

Peroni, wit, 0 %, radler € 3,00
Peroni Nastro Azzurro (50 cl) € 6,00

WINERY & SPECIALSWINERY & SPECIALS

Wijnen per Glas € 4,95 / per Fles € 24,50
*Bij een glas wijn is een glas water   inbegrepen

Chardonnay, Inzolia, Grillo, Moscato, Sauvignon, Cataratto, …

Nero d'Avola, Syrah, Nerello Mascalese, Cabernet Sauvignon, Merlot, …

Rosato, …

Millesimato D.o.c. Glas € 5,95 /Fles € 27,50
BravaCasa's limoncello € 5,00
Martini,Campari, Sambuca, Frangelico, Amaretto, Grappa € 5,95
Aperolspritz € 8,50


