Antipasti

(voorgerechten)

Antipasto di assagi voor 2 personen

€ 60,00

diverse soorten heerlijke koude- en warme voorgerechten
(ook als hoofdgerecht te bestellen)

Antipasto Terra

€ 16,00

diverse soorten heerlijke Italiaanse kazen
en vleeswaren

Funghi Trifolati

€ 9,50

champignons in witte wijn gebakken
met knoflook en peterselie

Soepen
Minestrone

€ 6,00

Stracciatella alla Romana

€ 6,00

Crema di Pomodoro

€ 6,00

Zuppa di Cipolle

€ 6,00

Italiaanse groentesoep

bouillon met eieren, peterselie en
parmezaanse kaas

tomatensoep

uiensoep

Prosciutto e Melone

€ 13,50

meloen met parmaham

Carpaccio

€ 15,00

plakjes licht gezouten, verse ossenhaas met rucola,
parmezaanse kaas en pijnboompitten

plakjes licht gezouten, gedroogde ossenhaas met rucola

Salmone affumicato

gerookte zalm met salade, kappertjes, amandelsnippers
en een schijfje citroen

Cozze

€ 15,00

Insalata Italia

€ 6,00

Insalata Capricciosa

€ 7,00

ijsbergsalade met paprika en artisjokken
€ 15,00

€ 16,00

verse mosselen met olijfolie, knoflook en peterselie
in een pikante tomatensaus

als hoofdgerecht € 25,00

Insalata Tonno

ijsbergsalade met tonijn, kappertjes, tomaten,
uien, olijven en een schijfje citroen

Caprese

tomaten, mozzarella en basilicum

Insalata II Nuraghe

tomaten, mozzarella, gorgonzola, kappertjes en uien

Gamberoni in salsa

4 gebakken grote scampi’s met kleine garnalen in
een pikante tomatenroomsaus

€ 16,00

als hoofdgerecht € 25,00

Calamari fritti

krokant gefrituurde inktvisringen

€ 16,00
als hoofdgerecht € 25,00

JAAR

€ 8,00

€ 10,00

70. Pasta Ragu

€ 12,50

79. Mezzaluna Verdi

€ 17,00

71. Pasta Napoletana

€ 12,00

80. Pasta all’ Arrabiata

€ 12,00

72. Pasta Paesana

€ 13,00

81. Pasta Peperoncino, Aglio e Olio

€ 12,50

pasta bolognese

pasta met tomatensaus, ham, champignons, uien
en spekjes

pasta gevuld met ricotta en spinazie (saus naar keuze)
pasta met een pikante tomatensaus

pasta met pepers, knoflook en olijfolie

73. Pasta Marinara

€ 14,00

82. Pasta ai Gamberi

€ 14,00

74. Pasta alla Gorgonzola

€ 12,50

83. Pasta Carbonara

€ 13,00

75. Pasta Matriciana

€ 13,00

84. Pasta Burinata

€ 13,00

76. Lasagna al Forno

€ 14,00

85. Pasta Pesto

€ 13,00

77. Lasagna

€ 15,00

86. Pasta Giorgio

€ 14,00

78. Cannelloni

€ 15,50

87. Pasta Salmone

€ 14,00

pasta met tomatensaus en verschillende soorten vis
pasta met gorgonzola

pasta met spek, ham, peterselie, knoflook,
pepers en tomatensaus

deegrolletjes in tomatensaus
p.p. € 30,00

-

Al onze pasta gerechten worden geserveerd met spaghetti of macaroni. Tagliatelle of tortellini tegen een meerprijs van € 2,00

pasta met tomatensaus
€ 9,00

geen bezorging aan huis

Pasta gerechten

met gorgonzola of mozzarella

vraag onze medewerkers naar
de 2-gangen specialiteit

Telefoon (0515) 41 17 77
(0515) 43 10 22

Gedempte Pol 6
8601 BZ Sneek

lasagna met kaas, gehakt, bechamelsaus,
nootmuskaat en peper

2-gangen special

met vlees en/of vis als hoofdgerecht
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www.pizzeria-ilnuraghe.nl
www.facebook.com/pizzeriailnuraghe

Salades
ijsbergsalade met tomaten en komkommer

Carpaccio di bresaola

Giorgio & Jamien

pasta met garnalen in een lichte tomaten-roomsaus
pasta met spek, eieren en roomsaus

pasta met ham, champignons en roomsaus

pasta met pesto, roomsaus en pijnboompitten

pasta met tonijn, kleine garnalen en roomsaus
pasta met gerookte zalm, amandelsnippers
en roomsaus

De door u aangebrachte veranderingen/extra’s worden berekend tegen € 1,50 per stuk. Informatie over allergenen kunt u bij de bediening vragen.

Pizza’s

Specialiteiten

Al deze pizza’s zijn met tomatensaus, kaas en oregano

Al deze pizza’s zijn met tomatensaus, mozzarella
en oregano

Mara

90.
verse tomaten, rucola en parmaham

Ciccittu

91.

rucola, bresaola (ossenhaas),pijnboompitten
en parmezaanse kaas
92.

Panna e Salmone

gerookte zalm en room
93.

Bufalina

parmaham en olijven

94.

Corsaro

mosselen, garnalen, gerookte zalm en 4 gamba’s

95.

Romana

rucola en Italiaanse vleeswaren

€ 12,00

40. Pizza Quattro Formaggi

€ 13,00

2. Pizza Jonica

€ 15,00

22. Napoletana

€ 12,00

41. Pizza Barbaresca

€ 12,00

3. Francescana

€ 13,00

23. Prosciutto

€ 11,00

42. Pizza con Tonno alla Genovesa

€ 13,50

43. Pizza Salmone e Funghi

€ 12,00

44. Pizza alla Gorgonzola

€ 11,00

45. Gamberi Marinata

€ 13,00

4. Peperone

ham, champignons, paprika, pepers en uien

€ 20,00

€ 19,00

Calabrese

tonijn en uien

97.

Ortolana

paprika, courgette en aubergine
98.

€ 15,00

Carrettiera

€ 18,00

parmaham, champignons, olijven en artisjokken

100.

Rustica

parmaham

25. Angela

ham, paprika, asperges, uien, en salami

€ 13,00

zalm en champignons
€ 14,00

€ 10,00

27. Pescatore

€ 11,00

46. Pizza Ananas

€ 12,00

8. Del Re

€ 15,00

28. Stella Marina

€ 12,00

47. Pizza alla Burina

€ 13,00

€ 14,00

29. Sardagnola

€ 14,50

48. Mafiosa

€ 14,00

9. Santa Lucia

30. Marinara

€ 13,00

49. Peperonata di Gigi

€ 13,00

31. Paesana (van het platteland)

€ 14,00

50. Pizza San Francesco

€ 13,50

32. Capricciosa Speciale

€ 14,00

51. Pizza Hawaii

€ 11,00

33. Frutti di Mare

€ 14,00

52. Dinamite (pikant)

€ 14,50

34. Calzone

€ 12,00

53. Hawaii Speciale

€ 14,50

35. Caprese

€ 13,00

54. Pizza Brasiliana

€ 13,50

55. Mista

€ 14,50

56. Carbonara Speciale

€ 14,50

57. Santa Lucia Speciale

€ 15,00

ananas, ham, salami, spek, paprika,
champignons, uien en rosbief
ham, champignons, artisjokken,
salami en kappertjes

€ 12,00

11. Chef

€ 13,50

12. Campagnola

€ 13,50

13. Carbonara

€ 13,00

14. Funghi

€ 11,00

champignons, ham, spek en gorgonzola
champignons, ham, paprika en uien

champignons
15. Campanara

ham, champignons, asperges en uien
salami

17. Vesuvio

salami en champignons

€ 13,50
€ 11,00
€ 12,00
€ 13,50

19. Quattro Stagioni

€ 14,50

ansjovis, olijven, salami, ham, champignons
en kappertjes

26. Funghi Marinara

champignons, mosselen, zalm, garnalen en pepers

tonijn

zalm en garnalen

uien, paprika, champignons, olijven, ansjovis en salami

zalm, garnalen en ansjovis
champignons, uien, spek, ham en salami
garnalen, zalm, paprika, ham en champignons

verschillende soorten vis

dubbelgeslagen pizza met salami en ham

18. Cara

spek, uien, pepers en artisjokken

Wilt u een kleine pizza, dan gaat er €1,00 van de prijs af.

ham, ei en uien

7. Margherita

16. Salame
€ 16,00

24. Svedese

tonijn, uien, champignons en ansjovis

€ 13,50

ham, rosbief en salami

Autentica

basilicum
99.

€ 16,00

ham

bolognesesaus

6. Regina

ham, champignons, salami en uien

10. Adriatica

€ 16,00

ansjovis en kappertjes

4 soorten kaas

€ 13,50

ansjovis en zalm
96.

€ 14,00

ham en champignons

5. Montanara

rosbief, champignons, salami en uien
€ 17,00

€ 12,00

champignons en gorgonzola

21. Vulcano

rosbief, salami en gorgonzola

€ 17,00

39. Pizza Tarantina

€ 14,00

specialità della casa - verrassing van de kok

€ 18,00

€ 12,00

uien en champignons

1. Pizza Capricciosa

garnalen, paprika, salami, ham en zalm

€ 17,00

20. Cipolle

mozzarella, gorgonzola en coctailfruit
36. Tirrenia

ham en gorgonzola
37. Primavera

ham, champignons, paprika, spek,
uien, gorgonzola en mozzarella
38. Al Capone

salami, rosbief, champignons, gorgonzola
en bolognese saus

gorgonzola
€ 14,00

garnalen, uien en paprika
ham en ananas

asperges, artisjokken en paprika
champignons, salami, tonijn, uien en mozzarella

ham, tonijn en uien

asperges, artisjokken, olijven en salami
coctailfruit

paprika, champignons, tonijn, ham,
asperges en pepers
ham, champignons, uien, asperges,
paprika en ananas
asperges, artisjokken, uien en paprika

€ 12,00
€ 15,00

champignons, paprika, asperges,
artisjokken, kappertjes en uien
salami, spek, eieren, rosbief, uien en ham

€ 14,00

salami, ham, artisjokken, pepers,
champignons, asperges en uien

