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ANTI PASTIANTI PASTI

Schaaltje taggiasca olijven € 3,50

Anti Pasti misti per due  € 8,50 p.p.
(borrelplank vanaf 2 pers) 

Plankje met diverse Italiaanse lekkernijen  

om te delen met o.a. vleeswaren, kazen, pesto, 

ingemaakte producten, olijven en brood

(vega mogelijk). 

Carpaccio  € 11,50
Schilderijtje van gerookte Rib Eye, vernoemd naar de 

Venetiaanse schilder, met pestomayonaise, 

zongedroogde tomaten, rucola, pittenmix en 

gepofte parmezaan.

Bruschetta Della Settimana  6 stuks € 7,75
Gegrilde broodjes, wisselend belegd.

Bruschetta al pomodoro  6 stuks € 7,75
(vegetarisch)

Gegrilde broodjes met tomaat, sjalot, knoflook 

en verse basilicum.

Zuppa del Mese € 5,75
Soep van het seizoen met groenten uit eigen  

moestuin geserveerd met brood.

PASTA’SPASTA’S

Lasagne della Casa € 12,00
Goedgevulde lasagne met gehakt van Twents 

rundvlees, seizoensgroenten en parmezaanse kaas.

Parmigiana di Melanzane € 11,50
(vegetarisch, ook glutenvrij!)

Hartige taart op de wijze van een lasagne met gegrilde 

aubergine, tomaten, Parmezaanse kaas, ei, Provolone 

kaas en een crunch van gerookte amandel. 

MAALTIJDSALADESMAALTIJDSALADES

Insalata caprese € 13,00
(vegetarisch) 

Salade van diverse soorten verse tomaten en 

gedroogde tomaten, buffelmozzarella, rucola, 

verse pesto of onze eigen olijfolie & azijn.

insalata gamberi  € 14,50
Gemengde salade met gebakken knoflook gamba’s, 

rode ui, olijven, bleekselderij, kappertjes, mais, tomaat 

en een frisse citrusdressing.

insalata Pollo alla griglia verdure € 14,50
Gemengde salade met gebakken Veldhoeve kip, mais, 

zongedroogde tomaat, rode ui, gegrilde groentes v/h 

seizoen, en uiteraard een huisgemaakte kruidendressing.

bestel of 
reserveer!

pin only

donderdag t/m zondag
15.00 - 20.00 uur

Whatsapp, 
bestel of
reserveer!

Bovenstaande pasta’s en salades 
worden geserveerd met brood

whatsapp 06 83 38 39 03, reserveer een tafel in onze trattoria!
het liefst voor 16.00 uur zodat we ons goed voor kunnen bereiden op uw komst. (Reserveren voor ons terras is niet nodig)

*



PIZZAPIZZA

margherita  € 8,00
Tomatensaus, mozzarella en verse oregano.
Los erbij: verse pesto. 

salame  € 12,00
Tomatensaus, mozzarella, Spianata Calabra (licht 
pittige salami), gemarineerde artisjok en rode ui.

prosciutto crudo  € 13,00
Tomatensaus, mozzarella, gemarineerde tomaatjes, 
Parmaham, rucola en Parmezaanse kaas.

quattro Formaggi  € 12,00
Mascarpone, rode ui, mozarella, zwarte olijfjes, 
gorgonzola, provolone kaas (apart erbij, een cupje 
huisgemaakte pikante vijgenjam).

Siciliana (vegetarisch) € 14,00
Tomatensaus, gegrilde aubergine, buffelmozzarella, 
rode ui, gemarineerde tomaatjes, basilicum en 
verse oregano.

Pollo € 14,50
Tomatensaus, mozzarella, stukjes gegrilde Veldhoeve 
kip, rode ui, gegrilde rode paprika.

Dalle Mare € 13,50
Mascarpone, verse kruiden, mozzarella, gamba’s, klein 
beetje ansjovis, gegrilde courgette, kappertjes en rode ui.

DOLCIDOLCI

mensola di Formaggi (voor 2 pers) € 13,00
Kaasplankje met Italiaanse kaassoorten met 
huisgemaakte vijgenmostarda. 

panna cotta  € 5,75
Vanille roompuddinkje met een  
aardbei-rabarbercompote uit eigen moestuin.

caffè indugenza  € 7,00
Verwenkoffie met luxe zoetigheden.

Tiramisu 2.0  € 6,50
Romige Espressocrème met lange vingers en 
geraspte chocolade.

SALADESSALADES
VOOR BIJ  HET ETENVOOR BIJ  HET ETEN

Insalata mista (grote gemengde salade)  € 10,00
Insalatina (kleine salade) € 5,50

BAMBINIBAMBINI

pasta met tomatensaus en gehaktballetjes  € 5,00
pasta met ham en een lichte kaassaus   € 5,00
pizza margherita, tomaat en mozzarella   € 5,00

nice fruitijsjes bij de bar

PIZZA AL TAGLIOPIZZA AL TAGLIO

Bij ons geen slappe bodems of een soepje in het midden 

van je pizza, dit is geen slap verhaal of sprookje maar een 

keuze waar we ‘vierkant’ achterstaan. Daarom hebben 

we onze pizza’s dan ook maar (bijna) vierkant gemaakt. 

Onze grote bodems worden heel kort voorgebakken, 

alvorens we ze voor jou gaan beleggen. 

Je bent van harte welkom om onze pizza’s 
thuis te gaan proeven, daarbij hebben wij 
enkele Italiaanse gebruiken:
     

 Wij maken onze eigen tomatensaus voor op de bodem.

      Een pizza met gewone kaas is niet meer van nu. Wij 
werken uitsluitend met mozzarella.
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Whatsapp, 
bestel of
reserveer!

HEEFT U EEN DIEETWENS OF VRAGEN?

Stel ze gerust bij onze bar bij de keuken, 
ons (keuken)team staat graag voor u klaar.

Bekijk onze website www.stadslabalmelo.nl 
of bel naar 06 417 485 24 voor meer informatie!

Iets te vieren?


