Pizza

Uit traditionele steenoven
Pizza Margherita
Vegan op verzoek
Tomatensaus, mozzarella en basilicum

7,50

Pizza Salami
Tomatensaus, mozzarella en salami

9,50

Pizza Caprina 					
Mozzarella, spinazie, geitenkaas,
zongedroogde tomaat en walnoten

15,50

Pizza Pollo

Tomatensaus, mozzarella, gegrilde kip, ui, paprika,
champignon en gedroogde rode peper

15,50

Pizza Pazza
Tomatensaus, mozzarella, salami, ui, knoflook en paprika

15,50

Pizza Gamberi
Tomatensaus, gamba’s, ui, olijven, cherrytomaat,
knoflook en rode peper

17,00

Pizza Calzone
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, salami, paprika,
champignons, bolognesesaus en Parmezaanse kaas

17,00

Pizza Borromea
Tomatensaus, mozzarella en gekookte ham

11,50

Pizza “Sanne”
Tomatensaus, mozzarella, salami, champignon en olijven

11,50

Pizza Rucola
Vegan op verzoek
Mozzarella, rucola, cherrytomaat en Parmezaanse kaas

11,50

Pizza Funghi
Vegan op verzoek
Tomatensaus, mozzarella en champignon

11,50

Pizza Quattro Formaggi 
Vier soorten kaas
(mozzarella, Parmezaan, gorgonzola en provolone)

14,00

Pizza Carpaccio
Mozzarella, carpaccio, cherrytomaat, rucola,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten

17,50

Pizza Siciliana
Tomatensaus, mozzarella, ansjovis, olijven en kappertjes

14,00

Pizza Frutti di Mare
Tomatensaus, gamba’s, zeevruchten, zalm, vongole

19,50

Pizza Capricciosa
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, champignon en ei

14,50

Pizza Tartufo 
Buffelmozzarella, truffel en Parmezaanse kaas

20,00

Pizza Etna

Tomatensaus, mozzarella, pikante salami,
paprika en gedroogde rode peper

15,00

Pizza Vegana

Pizza Tonno
Tomatensaus, mozzarella, tonijn, ui en oregano

15,

Pizza Salmone
Mozzarella, gerookte zalm, cherrytomaat,
rucola en kappertjes

15,50

Pizza Parma
Mozzarella, Parmaham, cherrytomaat,
rucola en Parmezaanse kaas

Uit traditionele steenoven
50

Pizza Margherita
Vegan op verzoek
Tomatensaus, mozzarella en basilicum

7,50

Pizza Funghi
Vegan op verzoek
Tomatensaus, mozzarella en champignon

11,50

15,50

Pizza Rucola
Vegan op verzoek
Mozzarella, rucola, cherrytomaat en Parmezaanse kaas

11,50

Pizza Il Mercato
Mozzarella, bresaola, cherrytomaat, champignon,
rucola en Parmezaanse kaas

15,

50

Focaccia Verdure
					
16,00
Focaccia brood met gegrilde groenten en cherry tomaten

Pizza Quattro Stagioni
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, salami,
paprika, champignon en olijven

15,

50

Pizza Genovese					
Mozzarella, pikante salami, provolone en pesto

15,

50

Pizza Sedano Rapa
					
16,00
Crème van knolselderij, paddenstoelen, prei en geraspte Vegan kaas
Pizza Porcini
				
16,00
Crème van eekhoorntjesbrood, seizoenspaddenstoelen,
walnoten en geraspte Vegan kaas

Antipasti
Voorgerechten

Olive condite
Knoflook olijven

				

5,
Pane Fatto in Casa 				
Huisgemaakt brood geserveerd met pikante kruidenboter of pesto

50

Focaccia 						
Met Parmaham en olijven

6,50

Bruschetta Pomodoro
Bruschetta met tomaat

8,50

				

Menù Degustazione

4,00

Vitello Tonnato 					
Rosé gebraden kalfsfricandeau, kappertjes en tonijncrème

13,00

Carpaccio					
Dungesneden ossenhaas met rucola, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en truffelcrème

13,50

Bresaola						
Gedroogde ossenhaas met gebakken champignons, walnoten,
rucola, Parmezaanse kaas en kruidenolie

14,50

Antipasto Misto 					
Vier soorten vleeswaren met olijven,
Parmezaanse kaas en crème van balsamico

17,50

Antipasti

Met roseval aardappels, frites of pikante knoflook pasta

42,50 p.p.

Secondi piatti

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Bruschetta Pomodoro
Bruschetta met tomaat

Risotto
La scelta dello chef

Polpette in Salsa Arrabiata		
Gehaktballetjes in pittige tomatensaus

Pasta
La scelta dello chef

Focaccia 				
Met Parmaham en olijven

Pizza
La scelta dello chef

Carpaccio			
Ossenhaas met rucola, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en truffelcrème

Carne grigliata
Vlees van de grill

Gamberoni 					
Grote garnalen met pikante roomsaus

27,50

Misto di Pesce (vanaf 2 personen) 			
Gemengde visschotel van de grill

29,50 p.p.

Met roseval aardappels, frites of pikante knoflook pasta

Saltimbocca “Il Mercato” 				
Varkenshaas medaillons omwikkeld met prosciutto
en honing-mosterdsaus

22,50

Tagliata 						
Gegrilde flank-steak met rucola,
Parmezaanse kaas en citroen

26,50

Filetto al Tartufo 					
Gebakken ossenhaas met saus van witte truffel

27,50

Misto di Carne alla Griglia (vanaf 2 personen)
Gemengde vleesschotel van de grill

29,50 p.p.

Contorni

Dessert
Italiaanse proeverij van desserts

12,50

22,50

Vlees

Dolci

7,50

Salmone alla Griglia 				
Gegrilde zalm met antiboise van biologische cherrytomaten

Le Carni

Patatine al Parmigiano
Calamaretti Fritti Friet met Parmezaanse kaas en basilicum
Gefrituurde inktvisjes met
remouladesaus en citroen

Soepen

Zuppa di Pesce 					
Vissoep gevuld met vongole, inktvis, zalm en gamba’s

Vis

Deze gerechten zullen allemaal op tafel geserveerd worden, om met elkaar te
delen. Dit menu is per tafel te bestellen.

Minestre
Crema di Pomodoro e Basilico 			
Tomatencrèmesoep met mascarpone en basilicum

Il Pesce

Bijgerechten

Antipasti Caldi
Warme voorgerechten


Funghi Trifolati
Gebakken champignons met
knoflook en witte wijn

5,50

Patate Fritte Speciali 
Frites uit de oven met truffelolie en kaas

6,50
5,00

Calamaretti Fritti					
Gefrituurde inktvisjes met remouladesaus en citroen

11,50

Verdure Grigliate
Gegrilde groenten

Polpette in Salsa Arrabbiata			
Gehaktballetjes in pittige tomatensaus

11,50


Patate Roseval
Geroosterde Roseval aardappels

5,00

Bocconcini di Filetto alla Boscaiola			
Gebakken ossenhaaspuntjes met witte truffelsaus

15,00


Pasta Peperocino
Pasta met knoflook en Spaanse peper

6,00

Gamberi di Lusso					
Gepelde gamba’s in olijfolie, knoflook en rode peper

15,00

Insalata Mista
Gemengde salade

6,00

Insalate
Salades

Paste

Risotto

Pasta’s

Risotto

Spaghetti Bolognese 				
Bolognesesaus, rucola en Parmezaanse kaas

9,50

Ravioli Ricotta e Spinaci
			
Ravioli gevuld met ricottacrème, spinazie,
tomaat, en kruidenolie

13,50

15,00

Risotto al Tartufo
Vegan op verzoek 		
Bospaddenstoelen met truffel, rucola en Parmezaanse kaas

17,50

Risotto alla Pescatora 				
Schaal- en schelpdieren met gebakken gamba’s,
rucola en parmezaanse kaas

17,50

Caprese Tricolore 				
Buffelmozzarella, tomaat, avocado, rucola en basilicum

11,00

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

12,50

Spaghetti con Pollo alla Griglia 			
Gegrilde kip met bacon-champignonsaus,
rucola en Parmezaanse kaas

12,50

Lasagna Tradizionale 				
Traditioneel met bolognese- en bechamelsaus,
rucola en Parmezaanse kaas

16,

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

Gnocchi
						17,00
Cashew noten, gedroogde cherry tomaten, Vegan kaas en
een pesto gemaakt van broccoli, avocado en basilicum.

16,50

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

13,

Spaghetti con Salmone 				
Gebakken zalm met een saus van gorgonzola,
rode ui, cherrytomaat, rucola en Parmezaanse kaas

Tagliatelle Spinaci
					17,00
Tagliatelle van spinazie met kastanjechampignons,
Vegan roomsaus en Vegan kaas

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

15,00

Ravioli crostacei 					
19,50
Ravioli gevuld met schaaldieren geserveerd met een grote gamba,
vongole, kleine gamba’s, knoflook, tomaat en peterselie

50

Gamberi						
15,00
Rucola, gebakken gamba’s, knoflook, cherrytomaat, rode ui en citroen
Filetto di manzo 					
Ossenhaaspuntjes met truffelmayonaise, gemengde sla,
gebakken champignons en rode ui

15,50

Pasta Vegana
Vegan Pasta’s

00

Tagliatelle con Filetto e Tartufo 			
Gebakken ossenhaas met truffelsaus,
rucola en Parmezaanse kaas

21,00

Tagliatelle con Gamberi all’Aglio 			
Gepelde gamba’s met romige knoflooksaus,
rode peper, rucola en Parmezaanse kaas

21,00

Deze gerechten zijn vegetarisch
Onze vegan gerechten zijn samengesteld met kaas van Violife. Deze zijn vrij
van zuivel, soya, gluten, lactose, noten en conserveermiddelen en daarmee
geschikt voor elke gast.
Vegan op verzoek. Deze gerechten zijn vegetarisch en kunnen dus op
verzoek ook bereid worden met veganistische kaas





Bambini
Kindermenu
(tot 12 jaar)

12,50

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 wilt, als een echte pizzaiolo. Liever
pasta ipv pizza, maak een keuze uit:
Spaghetti Bolognese
Met Parmezaanse kaas

OF

Pasta Pesto
Met Parmezaanse kaas

O ja, en... Je mag zelf je ijsje maken in de keuken

