Di Pizze - pizza’s

Di Pesce

Pizza Margherita					 € 8.50

Alle visgerechten worden geserveerd met verse frietjes en een salade

Met tomatensaus en kaas( vegetarisch)

- Visspecialiteiten

Calamari					

€ 17.50

Fritto Misto				

€19.50

Misto Pesce				

€25.00

Voor 2 personen				
Sogliola					

€45.00
Dagprijs

Pizza Treviso					 € 10.25

Sogliola Della Casa				

Dagprijs

Pizza Piemonte					 € 12.00

Scampi Della Casa				

€23.00

Pizza Napolitana					 € 10.00

Met tomatensaus, kaas, ansjovis en kappertjes				

Pizza Quattro Stagioni				

Met tomatensaus, kaas, ham, champignons, paprika, ui en salami

€ 11.25

Pizza Gorgonzola 					 € 11.50
Met tomatensaus, kaas, gorgonzola, en kappertjes (vegetarisch)

Pizza Quattro Formaggi				

Met tomatensaus, gouda kaas, gorgonzola, provolone en
mozzarella kaas (vegetarisch)

€ 11.75

Gefrituurde inktvis

Verschillende soorten gefrituurde vis

Verschillende soorten vis in wijn en tomatensaus

Tong in boter gebakken

Met tomatensaus, kaas, ham, en salami

Tong in roomsaus

Met tomatensaus, kaas, garnalen, mosselen, champignons,
paprika en ei

Grote garnalen in roomsaus

Scampi Griglia 				

€22.50

Met tomatensaus, kaas en ham

Scampi Marinara				

€22.50

Met tomatensaus, kaas, tonijn, knoflook en ui

Salmone Marino				

€ 20.50

Pizza Borromea					 € 10.00

Gegrilde grote garnalen in knoflook en witte wijn saus

Pizza Pazza					 € 11.50

Grote garnalen in pittige tomatensaus

Pizza Rialto					 € 10.50

Zalm in witte wijn en tijmsaus

Met tomatensaus, kaas en diverse groenten (vegetarisch)

Pizza Di Mare					 € 12.50
Met tomatensaus, kaas en diverse soorten vis en schelpdieren

Pizza Capricciosa					 € 12.50
Met tomatensaus, kaas, ham, champignons, kappertjes,
ansjovis, ui, salami, ei en paprika

Pizza Fungi					 € 10.25
Met tomatensaus, kaas, champignons en ui (vegetarisch)

Pizza Calzone			

		

Dubbelgevouwen pizza met tomatensaus, kaas, ham,
champignons, paprika, ui en salami

€ 12.00

Pizza Ivo						 € 10.25
Met kaas, ham, ananas

Pizza Salami					 € 10.50
Met tomatensaus, kaas en salami

Pizza Amore Mio					 € 12.50
Met tomatensaus, kaas, ossenhaas, champignons, paprika en ui

Pizza Imperiale					 € 13.00

Grote Kerkstraat 36
4651BB Steenbergen
Geopend:
Dinsdag t/m vrijdag van 17:00 tot 22:00 uur
Zaterdag en zondag van 16:00 tot 22:00 uur

Met tomatensaus, kaas, zalm, garnalen en knoflook

Pizza Prosciutto					 € 12.50
Met tomatensaus, kaas, parmaham en verse rucola

Pizza Romana					 € 10.75
Met tomatensaus, kaas en artisjok (vegetarisch)

Reserveren gewenst
0167-564972
www.ristorante-amoremio.nl

Alle pizza’s ook verkrijgbaar in kinderportie

AFHAALLIJST

Antipasti Freddi - koude voorgerechten

Di Carne - vleesspecialiteiten

Primi Piatti

Nicosia						 € 8.00

Alle vleesgerechten worden geserveerd met verse frieten,
warme groenten en een salade

Alle pasta’s worden geserveerd met Parmezaanse kaas

Gemengde salade met tonijn

Prosciutto e Melone					 € 9.75

Scaloppina Vino Bianco				

€ 17.75

Pasta’s

Verschillende soorten salami en ham

Scaloppina Salsa Verde				

€ 17.50

Ravioli 					

€ 11.00

Hollandse garnalen cocktail

Scaloppina Romana					 € 18.00

Lasagna					

€ 11.50

Zeevruchten met cocktailsaus

Coteletta Milanse					 € 17.00

Canneloni					

€ 11.50

Champignon cocktail met een cocktailsaus (vegetarisch)

Scaloppina Finanziera					 € 17.50

Tagliatelle Gorgonzola				

€ 11.50

Gerookte zalm

Scaloppina Campagnola				 € 17.75

Vers gesneden runderhaas met rucola en pijnboompitten

Scaloppina Gorgonzola				 € 18.00

Vers gesneden tomaten met mozzarella en basilicum (vegetarisch)

Piccata Milanse					 € 18.50

Parmaham met meloen

Antipasto						 € 11.75

Kalfsoester in witte wijnsaus

Cocktail Gamberi					 € 12.50

Kalfsoester in spinaziesaus

Cocktail Di Mare					 € 12.75

Kalfsoester met ham, kaas en champignons in roomsaus

Funghi Trifolati					 € 9.50

Gepaneerde kalfsoester

Salmone Affumicato					 € 12.00

Kalfsoester met kaas en tomatensaus

Carpaccio						 € 12.50

Kalfsoester met champignons in een kerrie-roomsaus

Macaroni of Spaghetti

In Salate Caprese					 € 9.00

Kalfsoester in een gorgonzola-roomsaus

Bolognese					

€ 9.50

Pane E Burro aromatizzato				

Kalfsvlees met een gemarineerde groenten garnituur

Napolitana					

€ 9.00

Marinara					

€ 12.00

Amore Mio					

€ 11.50

All’ Amatriciana				

€ 11.00

Tonno					

€ 11.75

Penette Al Salmone 				

€ 12.50

Huisgebakken brood met kruidenboter

€ 4.50

Scoccina						 € 5.50
Gebakken deegpuntjes met Italiaanse kruiden en olijf olie

Gli Antipasti Caldi - warme voorgerechten
Frutti Di Mare					 € 11.50
Verschillende soorten zeevruchten in de oven gegratineerd met kaas

Melanzane Parmigiana				 € 10.50
Aubergine in tomatensaus in de oven gegratineerd met kaas (vegetarisch)

Filetto Campagnola				 € 18.50
Keuze uit een entrecôte of tournedos met
champignons in een kerrie-roomsaus

Filetto Al Pepe				
Keuze uit een entrecôte of tournedos in
een peper- roomsaus

Keuze uit een entrecôte of tournedos in
een gorgonzola-roomsaus

Filetto Pizzaiola				 € 19.00

Rane						 € 10.50
Cozze						 € 9.50

Keuze uit een entrecôte of tournedos van de grill

Gebakken pikante mosselen

Minestre - soepen

€ 23.25
€ 23.25

In tomatensaus met diverse soorten zeevruchten

Met ham en spek in tomatensaus
Met tonijn in tomatensaus

€ 11.00

Filetto Funghi				 €19.50

€23.25

Spaghetti Aglio e Olio				

€ 10.25

Arrabiata					
€23.50

Met champignons basilicum in tomatensaus (vegetarisch)

€ 11.50

Filetto Amore Mio				

Campagnola				

€ 11.75

€22.50

Met een pittige gorgonzola,
kerrie-champignonroomsaus (vegetarisch)

Keuze uit een entrecôte of tournedos met
champignons in marsalasaus

€19.50

Diversen soorten vlees van de grill

Vissoep

Gesneden tournedos in een gekruide tomaten-pesto saus

Groentesoep

Keuze uit een schnitzel of frikandel met frietjes,
appelmoes en mayonaise

Misto Carne 					

Zuppa di Pesce					 €6.50

Spezzatino						 €22.00

Minetrone						 €5.50

Coteletta Bambino					 €12.50

champignonsoep (vegetarisch)

Met tomatensaus (vegetarisch)

Spaghetti Carbonara				

Gebonden tomatensoep (vegetarisch)

Zuppa di Funghi					 €5.25

Met totmatensaus en gehakt

€ 22.50

Crema di Pomodoro					 €5.25

Kreeftensoep

Pasta in roomsaus met gorgonzolakaas (vegetarisch)

€ 18.00

Filetto ai Ferri				

Keuze uit een entrecôte of tournedos in een
tomatengroenten saus

Zuppa di Aragosta					 €6.50

Deegrolletjes gevuld met gehakt en groenten in tomatensaus

Pasta met gerookte zalm in roomsaus

Uiensoep

Zuppa di Cipolla					 €5.25

€ 23.00

Deeglaagjes in tomatensaus en gehakt

Met tomatensaus en diverse groenten (vegetarisch)

Filetto Gorgonzola				 € 19.00

Keuze uit een entrecôte of tournedos in
een pittige tomatensaus met kaas

Kikkerbilletjes in knoflooksaus

€ 18.50

€ 23.00

Deegkussentjes gevuld met gehakt in tomatensaus

Spaghetti met spek, ham, ei en Parmezaanse kaas in roomsaus
Met olijfolie en knoflook (vegetarisch)

