La Delizia
Afhaal kaart (lunch)
Dit is te bestellen tot 17.00 uur!
Na 17.00 kunt u gerust kijken op ons afhaal kaart voor het diner.

Vers gebakken broodjes
Keuze uit wit of bruin brood
Broodje gezond
Boerenham met kaas, sla, komkommer, tomaat, ei
Broodje geitenkaas
Geitenkaas met rucola, seizoenen-jam en cashewnoten
Broodje warme beenham
Gebakken boerenbeenham met ui en mosterdsaus
Broodje Tonijn
Tonijn, ui, kappertjes en sla
Broodje Carpaccio
Runde carpaccio met Parmezaanse kaas, rucola, pesto,
pijnboompitten en truffelmayonaise
Broodje parmaham
Parmaham met sla, tomaat, Parmezaanse kaas en pesto
Broodje zalm
Gerookte zalm met sla, komkommer, ui en mosterd-dille saus
Broodje kip
Barneveldse gegrilde kip met sla, paprika en Island saus
Vega brood
Humus, tomaat, ei en gegrilde groenten
Broodje falafel
Falafel met gegrilde groente

Panini, warm gegrilde broodjes

€ 3,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

€4,95

Panini ham en kaas
Panini mozzarella, tomaat en pesto
Panini gegrilde kip, tomaat en kaas
Panini gerookte zalm, ui, kappertjes en mosterd-dille saus
Panini pittige salami en kaas

Smoothies om mee te nemen!
Verse jus ‘d orange
Banaan met melk en appel
Mango met jus ‘d orange

Framboos met ananas smoothie

€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Huisgemaakte gebak om mee te nemen!
Appelgebak
Cheesecake
Tiramisu

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

La Delizia
Afhaal kaart (diner)
Brood
Pane con Buro

€ 3,50

Brood met kruidenboter

Soep & Salades

Crema di Pomodoro
Tomatensoep
Zuppa di Cipolla
Uiensoep
Insalata Caprese
Gemengde salade met mozzarella, pesto en tomaat
Insalata Al Mama
Specialiteit van de chef (voor 2 personen)

Koude/Warme voorgerechten

Carpaccio
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola
Prosciutto di Parma
Parmaham, olijven en geroosterd brood
Antipasti Misto
Parmaham, Italiaanse salami en salade
Funghi Trivolatie
Gebakken champignons in witte wijnsaus en knoflook
Le cozze fritt
Gebakken mosselen in saus
Scampi aglio e olio
Gebakken garnalen met knoflook en olie

Vlees gerechten
Di Pollo

Kipfilet in saus van het huis met gegrilde groenten

Spareribs
Bistecca

Biefstuk met champignons en ui

Filetto all pepe

Gegrilde ossenhaas in romige pepersaus

Filetto con funghi

€ 5,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 12,50

€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 7,50
€ 8,50
€ 9,95

€ 16,00
€ 16,00
€ 18,00
€ 18,50
€ 18,50

Kalfsoester in witte wijnsaus met champignons en roomsaus

Filetto Tonno

€ 18,50

Kalfsoester, tonijn en roomsaus

Scaloppina alla fiorentina

€ 18,50

Kalfsoester met spinazie en roomkaas saus

Mix di verse Carne

€ 19,00

Verschillende soorten gegrilde vleesgerechten

Vis gerechten
Salmone al vino bianco

€ 18,00

Gegrilde zalm in witte wijnsaus

Dorado Pesce

€ 19,00

Doradovis uit de oven

Gamberoni alla griglia
Gegrilde grote garnalen

€ 21,50

Pizza’s

Margarita

€ 7,50

Tomaten, kaas en knoflook

Salami

€ 9,00

Tomaten, kaas, salami en knoflook

Hawai

€ 9,00

Tomaten, kaas, ham en ananas

Prosciutto

€ 9,50

Tomaten, kaas, ham en knoflook

Capriciosa

€ 9,50

Tomaten, kaas, ham, champignons en knoflook

Quattro stagioni

€ 10,00

Tomaten, kaas, ham, artisjok, champignons, paprika en knoflook

Lorenza

€ 10,00

Tomaten, kaas, salami, ham, champignons, ui en knoflook

Carne

€ 10,00

Tomaten, kaas, gehakt en knoflook

Pollo

€ 10,00

Tomaten, kaas, kip, ui, paprika en rucola

Las Vegas

€ 10,00

Tomaten, kaas, salami, paprika, olijven, ui en knoflook

Orientaly

€ 11,00

Tomaten, kaas, shoarmavlees, champignons, paprika, ui en knoflook

Capricciosa speciale

€ 14,50

Tomaten, kaas, zalm, garnalen, paprika, ham, salami, ui, champignons, olijven, ansjovis

Di Parma

€ 15,00

Tomaten, kaas, parmaham, champignons, pijnboompitten,
pesto, rucola en Parmazaanse kaas

Cipolla

€ 8,50

Tomaten, kaas, uien en knoflook

Funghi

€ 9,50

Tomaten, kaas, champignons en knoflook

Gorgonzola

€ 11,00

Tomaten, kaas, gorgonzola en knoflook

Formaggi

€ 11,00

Tomaten, vier verschillende soorten Italiaanse kaas en knoflook

Bicaso

€ 11,00

Tomaten, kaas, mozzarella, tomaat, pesto, rucola en knoflook

Tonno

€ 11,00

Tomaten, kaas, tonijn, ui en knoflook

Salmone

€ 11,00

Tomaten, kaas, zalm en knoflook

Frutta di Mare

€ 11,00

Tomaten, kaas, verschillende soorten vis en knoflook

Pizza vegetariana

€ 10,00

Tomaten, kaas, champignons, aubergine, paprika, artisjokken, ui, olijven

Calzone pollo

€ 11,00

Tomaten, kaas, kip, champignons en pikant

Calzone speciale

€ 12.50

Gevulde pizza met alles erin

Calzone di frutti di mare
Tomaten, kaas, zalm, garnalen, tonijn, basilicum

€ 12,50

Pasta gerechten
Keuze uit: Spaghetti, Penne of Tortellini
Arrabbiata

€ 9,00

Met pikante tomatensaus

Agile e olio

€ 9,00

Met olie , pepers en knoflook

Napoli

€ 9,00

Met tomatensaus

Bolognese

€ 9,00

Met bolognese saus en Parmezaanse kaas

Carbonara

€ 10,50

Met spek, roomsaus en Parmezaanse kaas

Pollo

€ 10,50

Met kip, roomsaus, paprika en champignons

Quattro formaggi

€ 10,50

Met vier verschillende soorten kaas

Salmone

€ 11,50

Met zalm en roomsaus

Frutta di mare

€ 11,50

Met verschillende soorten vis

Spaghetti all’olio gamba

€ 13,50

Pikante spaghetti met gamba, olijven, ui en olie

Penne alla siciliana

€ 13,50

Tomaten, olijven, kappertjes, rucola, aubergine, knoflook,
Parmezaanse kaas en parmaham

Kindermenu
Kleine pizza naar keuze
Kleine pasta naar keuze
Kroket met patat

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

Lasagne
Lasagne Verde
Lasagne met bolognese saus
Lasagne Pollo
Lasagne met kip
Lasagne Vegatariana
Lasagne met groente en kaassaus
Lasagne gorgonzola
Lasagne met gorgonzolasaus
Macaroni alla Casa
Verrassing van de chef
Voor elke extra topping berekenen wij € 1,- per pizza of pasta.

€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50
€10,50
€11,00

