Bambini

Kindermenu(tot 12 jaar)

8,50

Niet voor niks is Il Mercato uitgeroepen tot het leukste restaurant voor kinderen.
Trek je schortje aan, deegroller erbij en rollen maarrr... Je mag zelf kiezen wat je op
je pizza wil, als een echte pizzaiolo
Of kies:
Spaghetti Bolognese Met Parmezaanse kaas
of
Pasta Pesto
Met Parmezanse kaas
O ja, en... Je mag zelf je ijsje maken in de keuken

Dessert
Gelato
Drie bollen Italiaanse schepijs

5,50

Sgroppino
Een citroensorbet met limoncello, prosecco en citroenijs

7,50

Tiramisu
Met mascarpone, slagroom, lange vingers, koffie en cacao

6,00

Mille Foglie
Bladerdeeg met crème van witte chocolade en stracciatella ijs

6,50

Cannoli
Koekrolletjes gevuld met crème
(vraag de bediening naar de verschillende smaken)

6,50

Meringa
Luchtig suikerschuim met crème suisse en rood fruit

6,50

Limoncello cheesecake
Met bosvruchtensaus

6,50

Vegan cheesecake
Met vers seizoensfruit

7,50
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Tosti’s

Pizza Metro

45,00

Een METER lange pizza

7,50

Pizza voor de hele tafel!! De pizzaiolo bereidt een meterpizza met verschillende ingrediënten

Tosti prosciutto cotto
Geroosterd bruschetta brood met mozzarella, gekookte ham, rucola en tomaat

Piatti di Pranzo

Tosti salami
Geroosterd bruschetta brood met mozzarella, salami, rucola en tomaat

7,50
8,00

Lunch gerechten

Pizza bianca
Focaccia met rozemarijn, knoflook, zeezout en olijfolie

4,50

Tosti prosciutto
Geroosterd bruschetta brood met mozzarella, Parmaham, rucola en tomaat

Pane Fatto in Casa
Huisgemaakt brood geserveerd met pikante kruidenboter of pesto

4,50

Frittata

Filoncino vitello tonnato
Baguette met rosé gebraden kalfsfricandeau, tonijncrème, kappertjes en rucola

9,50

Omelet Italiana
Geroosterd bruschetta brood met omelet, spinazie, Parmezaanse kaas en peterselie

8,50

Filoncino caprina
Baguette met geitenkaas, spinazie, zongedroogde tomaat, appel, walnoot en honing

8,50

Omelet funghi
Geroosterd bruschetta brood met omelet, champignon, Parmezaanse kaas en peterselie

9,50

Filoncino carpaccio
Baguette met carpaccio, truffelcrème, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola

12,00

Filoncino toscaan
Baguette met tonijnsalade, rode ui en sla

8,50

Filoncino caprese
Baguette met buffelmozzarella, tomaat, olijfolie, basilicum en sla

7,50

Tramezzini salmone
Sandwichbrood met gerookte zalm, kruidencréme, komkommer, rode ui en sla

8,50

Tramezzini Prosciutto
Sandwichbrood met Parmaham, kruidenolie, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola

8,50

Bruschetta pomodoro
Geroosterd brood met tomaat, knoflook, ui, basilicum en extra vierge olijfolie

7,50

Parata Pranzo

Lunch parade (vanaf 2 personen)
- Tomatensoepje
- Tramezzini met geitenkaas en rucola
- Bruschetta met gemarineerde champignon
- Broodje met gerookte zalm
- Broodje met tonijnsalade
- Broodje met Parmaham
- Broodje met bresaola

Pizza Quarto

Een kwart pizza uit de traditionele steenoven
Keuze uit:
Margherita:
Tomatensaus, mozzarella en basilicum
Pizza Salami:
Tomatensaus, salami en mozzarella
Pizza Hawai:
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham en ananas
Pizza Tonno:
Tomatensaus, mozzarella, tonijn, ui en oregano

Omelet pancetta
Geroosterd bruschetta brood met omelet, pancetta,
truffel, lente ui, Parmezaanse kaas en peterselie

Piadina (2 stuks naar keuze)

12,50

8,75

Salame ventricina
Piadina broodje met kaas,
kruidenolie, pikante salami en sla

Salmone
Piadina broodje met kaas,
kruidenolie, gerookte zalm en sla

Prosciutto
Piadina broodje met kaas,
kruidenolie, Parmaham en sla

Caprese
Piadina broodje met buffelmozzarella,
kruidenolie, tomaat en sla

Insalata
Salades

16,50 p.p.

5,00

Caprese Tricolore
Buffelmozzarella, tomaat, avocado, rucola en basilicum

10,00

Filetto di manzo
Ossenhaaspuntjes met truffelmayonaise, gemengde bladsla,
gemarineerde champignons en rode ui

13,50

Cesare
Romeinse sla met gegrilde kip, ansjovis, Parmezaanse kaas,
mosterdvinaigrette en crostini

11,50

Salmone e gamberetti
Gerookte zalm en Noorse garnalen, spinazie, komkommer, rode ui en kruidenolie

13,50

Caprina
Spinazie, geitenkaas, zongedroogde tomaat, appel, walnoot en honing

10,50

Gamberi
Rucola, gebakken gamba’s, knoflook, cherrytomaat, rode ui en citroen

13,50

Bietola
Rucola, carpaccio van biet, geroosterde paprika, geitenkaas en honing

10,50

