
Groot warme olijven met knoflook en peper

Antipasto Salume

Carpaccio al Parmigiano

Antipasti

Insalata Caprese

Burrata con Pomodoro

Olive calde con aglio e pepe € 6.00

Gemengde Italiaanse vleeswaren

Gesneden Ossenhaas met parmezaanse, rucola, olijfolie

Classic 100% Mozzarella di bufala, tomaat en basilicum

Classic 100% Soft Mozzarella, tomaat en baslicum

€ 13.50

€ 12.50

€ 11.00

€

Insalata Mista
Gemengde salade

Insalata di Pomodoro
Tomatensalade met basilicum, knoflook olijfolie

Insalata Mista con Tonno
Gemengde Salade Met Tonijn

€ 7.50

€ 7.50€ 8.50

Lasagna al Parmigiano

Primo Piatti

Cannelloni

met Rraù (Bolognese) gehaktsaus 
please add € 2.95

€ 11.00

€ 7.75

Spaghetti alla Carbonara
Pasta 200grs, Ei, Guanciale (varkenswang), en parmezaanse

Spaghetti Aglio, Olio Peperoncino

Napoli Classic Style gemaakt in originele stijl met 
knoflook, olijfolie en chilipepers

Tagliatelle Verde Parma
Pasta 225grs, Homemade  Parma Ham, Groen pasta

room en parmezaanse

Spaghetti Bolognese
Pasta 225grs, Classic tomaten gehaktsaus (Ragu)

€ 10.00

€ 12.00

Penne al Salmone
Pasta 225grs, Gerookte zalm, room en parmezaanse

Panzerotti Panna e Prosuitto
Pasta 225grs, Gevuld met ricottakaas en spinazie, 

room, ham reepjes en parmezaanse

€ 12.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 11.50

Saltimbocca alla Romana
Kalfsoester +/- 175grs, parmaham, salie en 

witte wijn

Secondo Piatti
Pollo di Mama

Kip, uien, champignons, marsala, roomsaus 

Carré di Agnello
Lams +/- 375grs van de grill

€ 19.95

€ 21.00

€ 30.00

Gamberoni alle Grille
Grote garnalen met vel

  

€ 22.00

"Onze roodvleesgerechten 
worden standaard 

 bereid. medium-rare
Als u een andere gradatie 
prefereert, aarzel dan niet 

om het ons te laten weten."

"Alle hoofdgerechten 
worden geserveerd 

zonder bijgerechten."

11.00

Tagliata di Manzo
Gegrilde Runderhaas +/- 300grs, met 

Balsamic Cream en parmezaanse

€ 25.00

Pasta al Parmigiano 

Speciale della Casa
Bestverkopende Pasta van mijn 

voormalig restaurant in Amsterdam, 
die diverse prijzen heeft gewonnen

€ 21,00

Geflambeerd met whisky in een 
40 kg parmezaanse kaas, 

Klassieke 3 kleuren van Italië,
Groen; Spinazie pasta, 
Wit; Parmezaanse kaas 

Rood; Tomatensaus

Alleen op Dins - Woens - Don

Penne all’ Arrabiata
Pasta 225grs, Een klassieke, pittige tomatensaus

€ 10.00

Maradona 

Menu Speciale
(min 2 persoen) 

€ 35,00 pp

Capaccio al Parmigiano
of

Insalata Caprese
***

Pasta al Parmigiano
***

TiramiSu

Zuppa di Pomodoro
Homemade tomaten soep en Truffel oil

€ 6.50

Prosciutto di Parma
Parma ham met mozzarella en rucola

€ 12.00

Zucca con Zafferano
Gevuld met pompoen met zaffraan en roomkaas

€ 12.75€ 9.25
Filetto Medaillon € 32.50

Ossehaas +/- 200grs

Burro Aglio
Homemade Knoflook boter

€ 2.00

Allergeneninformatie

glutenbevattende granen,
schaaldieren, eieren, vis, 

aardnoten, soja, melk, 
noten, selderij, mosterd,

sesamzaad, zwaveldioxide,
sulfieten, lupine, weekdieren..

met gerookte Zalm & room
please add € 4.25

Cappelacci di Zucca
Pasta 200grs, Pompoen gevulde pasta met 

salie & roomboter

€  12.00

Vitello Tonnato
Gesneden kalfsvlees met tonijnsaus, rucola, olijfolie

€ 12.50

Spigola al Limone
Zeebaars filet in citroensaus

€ 26.00

Pomelloni (30mins cooking) €  12,95

Nunzio's Fusion recept 
Cannelloni gevuld met Surinaamse Pom,

bechamel overgoten met licht room tomatensaus 
en parmezaan kaas

Fusion Pasta

Focaccia / brood

Crocche' di Patate Napoletano 
(Homemade)

Peperoni con capperi e olive

€ 4.00

€ 4.25

Spaghetti al Pesto
Pasta 200grs, Klassieke pesto saus en room

€ 12,50

Gevulde Pasta

Ons brood wordt vers gebakken op 
bestelling

Knoflook - Hete pepers - Rozemarijn - Oregano
met olijolie of Geen topping 

€ 5.50

Kies een van onze Toppings

Kies een van onze broodstijlen
Focaccia
Gennari
Canotto
Treccia

€ 5.75

€ 6.00

€ 6.50

Treccia Fritta € 7.00

Canotto al Carpaccio
Gesneden Ossenhaas met parmezaanse, rucola, olijfolie

boven vers gemaakt Canotto brood

€ 19.95

+/- 425grs, bechamel & parmezaanse 
roomsaus, tomaat, mozzarella en basilicum

2 stuks, bechamel ricotta & spinazie overgoten 
met tomatensaus en parmezaan kaas

Als je de voorkeur geeft aan meer stuks, 
dan kun je €3,75 per extra stuk toevoegen.

Pasta all'Amatriciana
Pasta 225grs, tomaat, Guanciale (varkenswang),

vino bianco en pecorino kaas

€ 12.00

Dear valued customer,

We regret to inform you that due to a shortage of staff, 
we have had to temporarily remove some dishes from our 

menu. We apologize for any inconvenience this may 
cause and understand that you may be disappointed 

with this decision. 

We are working hard to hire more staff and hope to have 
our full menu available again in the near future. 

In the meantime, we appreciate your understanding 
and hope that you will still enjoy the dishes 

that we do have available.

Thank you for your understanding and 
continued support.

Sincerely,

Nunzio

Geachte waardevolle klant,

Wij betreuren u te moeten informeren dat we vanwege 
een tekort aan personeel enkele gerechten tijdelijk van 

ons menu hebben moeten verwijderen. 
Onze excuses voor het eventuele ongemak 

dat dit kan veroorzaken en we begrijpen dat u wellicht 
teleurgesteld bent over deze beslissing.

We werken hard aan het werven van meer personeel 
en hopen dat we ons volledige menu binnenkort weer 

beschikbaar kunnen stellen. Ondertussen waarderen we 
uw begrip en hopen we dat u nog steeds zult genieten 

van de gerechten die we wel beschikbaar 
hebben.

Dank u voor uw begrip en voortdurende steun.

Met vriendelijke groeten,

Nunzio



€ 8,25Pizza Margherita
Tomaat, mozzarella, parmezaanse kaas, basilicum en olijfolie

€ 13,00Pizza Friarielli e Salsicce
Mozzarella, worst uit Napoli en wilde broccoli

€ 13,00Pizza Red Devil v2
Tomaat, mozzarella, knoflook, pikante salami, ham reepjes, ui,

Nduja (Hot) en pikante peper

€  11,00Pizza Napoletana
Tomaat, mozzarella, ansjovis, olijven, kappertjes en knoflook

€ 9,00Pizza Aida
Tomaat, mozzarella, en ham reepjes

€ 11,00Pizza 4 Formaggi
Tomaat, mozzarella, gorgonzola, parmezannse kaas en ricotta

€   11,00Pizza Vegetariana
Tomaat, mozzarella, paprika, champignons, ui, artisjokken

€ 10,00Pizza Piccante
Tomaat, mozzarella, pikante salami en champignons 

€  9,00Pizza Salami
Tomaat, mozzarella en salami reepjes

€  13,25Pizza Tutti Gusti
Tomaat, mozzarella, ui, paprika, ham reepjes, kappertjes, 

pikante salami en gorgonzola € 11,00Pizza Tonno e Cipolle
Tomaat, mozzarella, tonijn en ui

€  11,50Pizza 4 Stagioni
Tomaat, mozzarella, ham reepjes, paprika, artisjokken, olijven en 

champignons  

Pizza

Vegetarisch

Vlees

Vis

€ 13,00Pizza Salmone
Tomaat, Zalm, mozzarella, ui en kappertjes 

€ 10,00Panuozzo Gennari
Vers tomaaten, knoflook en basilicum

€ 13,00Panuozzo Parma
Vers tomaaten, knoflook, basilicum, parma ham en rucola

Panuozzo Napoletano

€ 12,00Panuozzo Burrata
Vers tomaaten, knoflook, basilicum en burrata

Vers Brood (niet Pizza) met tomaten,
knoflook, basilicum en mozzarella

€ 12,00Pizza Pepperoni
Tomaat, mozzarella, pikante salami en Nduja (hot)

€ 7,65

Pizza Ma quale idea
Pizza bodem & tomaat 

Stel uw pizza samen
Max 5 Toppings excl. Mozzarella

Burrata

Gorgonzola

Mozzarella

Parmigiano

Ricotta

Artisjokken

Champignons

Friarielli

Kappertjes

Paprika

€ 5,00

€ 2,65

€ 2,35

€ 1,35

€ 1,95

€ 1,00

€ 1,00

€ 2,95

€ 0,65

€ 1,00

€ 0,75Olijven

Rucola

Ui (Rood)

Tomaten (Plakjes)

Spinazie

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,75

€ 1,35Ham reepjes

€ 4,00Parma Ham

€ 2,85Ragu (Bolognese)

€ 1,35Salami reepjes

€ 2,25Salami (Hot)

€ 1,85Anchovies

€ 2,60Tuna Fish

€ 3,25Zalm

€ 0,75Basilicum

€ 1,00Egg

€ 0,85Galic (fresh)

€ 0,50Oregano

€ 1,95Pesto

€ 1,30Ananas

€ 0,60
Hete Peper (Op Pizza)

kazen

groente

fruit

vlees

vis

diverse

pepers

Calzone stij € 0,75

€ 3,75Salsicce (Napoli)

Sweet Corn € 0,75

Ripieno stij € 1,00

pizza stij

€ 2,65Nduja (Hot)

€ 3,25Kip

Pizza Doppio € 7,00

Pizza Capricciosa
Tomaat, mozzarella - artisjokken - pikante salami - ham reepjes

 - champignons - olijven

 

€ 12,75

"Aandacht alstublieft: Onze Calzone 
bevat verse groenten, wat resulteert

 in extra vocht en stoom tijdens 
het bakproces”.

"Bereid u voor op een heerlijke culinaire 
ervaring met onze Calzone en Ripieno. 

Deze gerechten 
(met een  per tafel)maximaal van 2 stuks

 en vereisen  minimaal 20 minuten
voorbereidingstijd 

en kooktijd vanaf maaken van u bon. 

Houd er rekening mee dat 
tijdens drukke momenten andere 

gasten ook deze gerechten kunnen 
bestellen, dus vraag naar de 

beschikbaarheid voordat u bestelt."

"Nunzio bereidt pizza's volgens de 
Napolitaanse traditie, bereid u voor op een 

vochtige textuur. De saus en kaas zorgen voor 
een hete, soepele, gesmolten plek in het midden 

van de pizza. 
Dit is kenmerkend voor deze stijl."

geef de voorkeur aan Ripieno-stijl en voeg dan 
€ 1,00 toe

€  13.00Calzone Regina
Dubbelgevouwen pizza, gevuld met tomaat, mozzarella, salami reepjes, 

champignons, ei, paprika, ui en ham reepjes

Ripieno Napule €  12,50
Gevuld met tomaat, mozzarella, ricotta en parma ham 

Ripieno San Paolo €  13,00
Gevuld met tomaat, mozzarella, buratta, hot salami en basilicum 

Ripieno / Calzone

geef de voorkeur aan Ripieno-stijl en voeg dan 
€ 1,00 toe

Dubbelgevouwen pizza :
met extra tomaat en mozzarella 

er boven op, echte Napolitaanse stijl 

€  14,25Calzone Campione
Dubbelgevouwen pizza, gevuld met tomaaten - mozzarella - kip - 

olijven - ui - knoflook - pikante salami - ham reepjes

geef de voorkeur aan Ripieno-stijl en voeg dan 
€ 1,00 toe

Pizza of the Month

“Elke maand een 
nieuwe pizza 

van de maand met de 
nieuwste smaken uit 

Napoli”
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