TRATTORIA
stadslab

bestel ook
als take away!
Dinerkaart van
15.00 uur - 20.00 uur

pin only
PI ATT I PRI N CI PALI

A N T I P AS T I
Schaaltje taggiasca olijven

€ 3,75

Brood met dips

€ 5,75

Rustica brood, pesto, kruidenboter en
onze eigen olijfolie.

Zuppa di pomodori

€ 5,50

Romige pomodori soep met stukjes
zongedroogde tomaat.

Anti Pasti misti per due

(borrelplank voor 2 pers)
€ 9,50 p.p.
Diverse Italiaanse lekkernijen om te delen met o.a.
vleeswaren, kazen, pesto, ingemaakte producten,
olijven en brood (Vega ook mogelijk).

Crocchette

€ 5,50

risotto di zucca

€ 13,50

Risotto met pompoen uit de Historische moestuin van
Landgoed Bellinkhof, salie, thijm, knoflook, Almelose
pecorino kaas, gerookte amandelen.
Optioneel: gegrilde Veldhoeve kip
+ € 4,50
Gebakken paddestoelen
+ € 2,50

Italian Job

€ 14,50

Rundvlees ‘’Black Angus’’ burger 200 gram op een zacht
broodje met huisgemaakte BBQ saus, buffelmozzarella,
rode ui, augurk en rucola. Het wordt geserveerd met
verse frites, rauwkost salade. Eventueel ook vegetarisch
verkrijgbaar.

Stufato di manzo

€ 13,50

Stoofpotje van rundvlees gestoofd in ons eigen IPA
bier, geserveerd met gebakken kruiden polenta en
seizoensgroenten.

Tomaat-mozarella kroketjes (8 stuks)

Vitello Tonato

€ 12,50

Dun gesneden gegaarde kalfsmuis, tonijnmayo,
rucola, citrusdressing, kapperappeltjes en pistache.

Bruschetta al pomodoro

€ 7,75

Gegrild brood met gemarineerde tomaatjes, sjalot,
knoflook en verse basilicum.

MAALT I J DS ALADES
Insalata Gamba

€ 14,50

Grote gemengde salade met gemarineerde & gebakken
gamba´s.

Insalata Pollo

€ 14,50

Grote gemengde salade met gegrilde kip van de
Veldhoeve.

Wist je dat wij
regelmatig kruiden,
vruchten en groente uit
eigen moestuin
gebruiken?

Volg ons op social media

Insalata Caprese

€ 12,50

Salade van diverse soorten verse tomaten en
gemarineerde ‘’gedroogde’’ tomaten, 125 gram
buffelmozzarella, rucola, verse pesto en onze eigen
olijfolie & azijn.
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PIZZA AL TAGLIO

S ALADES
VOOR BIJ HET ETEN

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,

Insalata mista (grote gemengde
Insalatina (kleine salade)

salade)

€ 10,00
€ 5,00

daarom hebben we onze pizza’s dan ook maar (bijna)
vierkant gemaakt. Onze bodems worden heel kort
voorgebakken, alvorens we ze voor jou beleggen.

wij hebben 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.

DOLCI
mensola di Formaggi

(voor 2 pers)
€ 13,00
Kaasplankje met Italiaanse kaassoorten met
huisgemaakte vijgen mostarda, druifjes en brood.

Caffè Indulgenza

€ 7,00

Verwenkoffie met luxe zoetigheden en een klein
borreltje met slagroom.

P IZZA
margherita

€ 8,50

Tomatensaus, mozzarella, verse oregano en
pestodressing.

salame

€ 12,00

Tomatensaus, mozzarella, Spianata Calabra (pittige
salami), gele tomaatjes en rode ui.

prosciutto crudo

€ 13,00

Tomatensaus, mozzarella, gemarineerde tomaatjes,
luchtgedroogde ham, rucola, Parmezaanse kaas en
pestodressing.

quattro Formaggi

Pollo

€ 14,50

Tomatensaus, mozzarella, stukjes gegrilde
Veldhoeve kip, rode ui, gegrilde rode paprika.

€ 13,50

Mascarpone, kruiden, mozzarella, klein beetje
ansjovis, gegrilde courgette, kappertjes, rode ui
en Gamba’s.

Tartufo

p.p. € 4,50

Roast je eigen marshmallows en versier dit
met verschillende toppings.

Tiramisu 3.0

€ 6,50

Romige chocolademouse, lange vingers, vleugje
Marsalawijn en geraspte chocolade.

Torta di fichi

€ 6,50

Vijg-sinaasappelcake met een vleugje sterrenanijs, en
een grote bol hazelnootijs.

€ 12,00

Mascarpone, rode ui, mozzarella, zwarte olijfjes,
gorgonzola, provolone kaas (apart erbij, een cupje
huisgemaakte pikante vijgenjam).

Dalle Mare

Roasted Marshmallows

BAMBI N I
Klein tomatensoepje
€ 3,00
Gefrituurde kipstukjes met friet
€ 5,00
bitterballen met friet
€ 5,00
Pizza Margherita, tomatensaus, mozzarella € 5,00
Kids ijs
€ 5,00
Gevulde (Snoopy)mok met vanille ijs, snoepjes en
slagroom, de (drink)beker mag je mee naar huis
nemen.

€ 12,00

Truffelroomsaus, kastanje champignons,
buffelmozzarella, thijm en rucola.
Optioneel: Luchtgedroogde ham

+ € 1,50

Iets te vieren, vergaderen of een event?
Bekijk onze website www.stadslabalmelo.nl
of mail naar info@stadslabalmelo.nl voor meer informatie!

Heeft u een dieetwens of een vraag?
We horen het graag van u.

Volg ons op social media
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