Voor- en bijgerechten
Focaccia Rozemarijn 5,75

Versgebakken pizzabrood | rozemarijn | grof zeezout | extra vierge olijfolie
bruschetta dip

Focaccia Kaas & Ui 7,75

Versgebakken pizzabrood | Grana Padano D.O.P. | rode ui | grof zeezout
extra vierge olijfolie | bruschetta dip

Over onze pizza’s

Buffelmozzarella 7,50
Gemarineerde rucola | buffelmozzarella | komkommer | radijs
zongedroogde tomaten | pijnboompitten | rode ui

Daar waar eeuwen geleden de Italianen de pizza als een gezonde
maaltijd beschouwden, bestaat de moderne pizza vooral uit koolhydraten.
Aangezien wij bij Satriale’s graag een lekkere én gezonde pizza willen
serveren, maken wij gebruik van het decennia oude moederdeeg ‘Pinsa
Romana’ en het beste van de Napolitaanse pizzastijl.
Daarnaast verwerken onze pizzabakkers de pizzabollen uitsluitend met de
hand van bol tot bodem. Een deegroller of ‘deegpletter’ is in onze keuken
ten strengste verboden! Het verschil zit ‘m dus in het deeg en de bereiding.
En dat proef je...

Traditionele pizza’s
Marinara

7,75
San Marzano tomaten | knoflook | basilicum | oregano | extra vierge olijfolie
Topping: gemarineerde ansjovis + 2,50
Dranksuggestie: Pilsner Urquell 3,50

Margherita

9,75
San Marzano tomaten | buffelmozzarella | basilicum | extra vierge olijfolie
Topping: rucola + 1,00
Vegan: zonder buffelmozzarella, met vegan mozzarella
Dranksuggestie: Epicuro Pinot Grigio, Italië, Sicilië 4,95

Quattro Formaggi

From now on everything you thought you
knew about pizza will change...

13,50
Provolone | Taleggio | Gorgonzola | Grana Padano D.O.P. | basilicum
Topping: tomatensaus + 1,00
Dranksuggestie: Epicuro Primitivo, Italië, Puglia 4,95

Prosciutto con Funghi 12,50
San Marzano tomaten | buffelmozzarella | Bourgondische beenham
kastanjechampignons
Dranksuggestie: Epicuro Primitivo, Italië, Puglia 4,95
Salame Napoli 12,50

San Marzano tomaten | buffelmozzarella | Napolitaanse salami
Dranksuggestie: Pilsner Urquell 3,50

Tonno e Cipolla 14,50

San Marzano tomaten | buffelmozzarella | tonijn (MSC) | knoflookolie
kappertjes | rode ui
Dranksuggestie: Grimbergen Blanche 5,25

Diavolo 15,00
San Marzano tomaten | buffelmozzarella | Ndjua (spicy salami uit Calabrië)
Spianata piccante | Taggiasche olijven | rode ui
Dranksuggestie: Grimbergen Blond 4,75
Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

= veganistisch

= vegetarisch

Satriale ’s signature pizza’s

Frisdrank

Coca Cola
Coca Cola Light
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green
Chaudfontaine plat
Chaudfontaine bruis
San Pellegrino Aranciata Rossa
San Pellegrino Limonata
San Pellegrino Acqua Tonica

Gedroogde Ham & Truffel 14,25

San Marzano tomaten | verse truffelroom | Prosciutto crudo (Italiaanse
drooggeharde ham) | Grana Padano | rucola | extra vierge olijfolie
Dranksuggestie: Grimbergen Dubbel 4,75

Uit de tuin

14,50
San Marzano tomaten| buffelmozzarella | aubergine | courgette
gemarineerde artisjok | Taggiasche olijven | Grana Pardano D.O.P.
extra vierge olijfolie | oregano
Vegan optie: zonder buffelmozzarella en Grana Pardano D.O.P.,
met vegan mozzarella
Dranksuggestie: Resonata Rosato IGT, Salento, Italië 4,50

San Pellegrino is gemaakt van bruisend mineraalwater en vruchtensap.

Bundaberg Ginger Beer 375 ml

4,60

Appelaere 100% natuurlijk sap

2,90

Straight from Down Under. Verfrissende alcoholvrije drank met pittige afdronk.

Tonĳn van ‘De Vegetarische Slager’

Bieren op de fles

14,25
San Marzano tomaten | buffelmozzarella | visvrije tonijn van
‘De Vegetarische Slager’ | kappertjes | rode ui
Dranksuggestie: Grimbergen Tripel 5,50

Geitenkaas & Pompoen

14,50
Geitenkaas | verse pompoen | romige pompoensaus | rode ui | tijm | honing
Topping: Coppa di Parma + 2,50
Vegan: zonder geitenkaas, met vegan mozzarella
Dranksuggestie: Epicuro Primitivo, Italië, Puglia 4,95

Broken Balls 13,75

San Marzano tomaten | buffelmozzarella | gebraden gehaktballetjes
rode ui | peppadews
Dranksuggestie: Grolsch Weizen 4,25

Pilsner Urquell
Grimbergen Blanche
Grolsch Weizen
Grimbergen Dubbel
Grimbergen Tripel
Grolsch Radler Lemon 2%
Grolsch 0%

3,50
5,25
4,25
4,75
5,50
3,75
3,75

Specials
Gin & Tonic

8,50

Huisgemaakte Scroppino

5,95

La vita è bella gin van Walcher | San Pellegrino Acqua Tonica | takje verse munt | citroen
Deze Italiaanse gin met biologische karakter heeft een heel zachte en botanische smaak met een
uitgesproken mediterraan karakter, geparfumeerd met tonen van Siciliaanse citroen en mandarijn.

Vraag naar onze wisselende pizza special

Ambachtelijk bereid, op basis van een oud Venetiaans recept, met wodka, prosecco en
limoen roomijs. IJskoud geserveerd.

Desserts

Wijnen

Huisgemaakte Tiramisu 6,00

Savoiardi koekjes | romige mascarpone | espresso | Schrobbelaer | cacao

Affogato 4,25

Bolletje vanille roomijs | shot espresso
Topping: slagroom + 0,50

Epicuro Pinot Grigio, Italië, Sicilië

glas 4,95 | fles 24,50

Resonata Rosato IGT Salento, Italië

glas 4,50 | fles 21,75

Epicuro Primitivo, Italië, Puglia

glas 4,95 | fles 24,50

Strogele kleur met groene tinten. Een aangename zacht kruidige witte wijn
met aroma’s van appel, perzik en ananas. Frisse smaken met veel mineralen.

Rijp rood fruit voert de boventoon in de geur met een zweem van snoepjes.
Licht frisse tonen bepalen de smaak met op de achtergrond een hint van aardbei.

Huisgemaakte Scroppino 5,95

Een violet rode stevige, vlezige wijn met lichte en verfijnde aroma’s.
Een aangename fluweelzachte smaak, vol en harmonieus.

IJskoude ‘shake’ | wodka | prosecco | limoenijs

Covid-19 Antistof 3,50

Kofﬁe & Thee

Onze kofﬁe komt van het familiebedrijf Manetti uit Venetië.
De allerbeste pure espressokofﬁe, biologisch geteeld en met die
typische Noord-Italiaanse smaak.
Kofﬁe
2,40
Espresso
enkel 2,30 | dubbel 3,10
Espresso Macchiato
enkel 2,40 | dubbel 3,20
Cappuccino
2,85
Latte Macchiato
3,00
Pickwick Slow Tea
2,50
Verse Muntthee
3,00
= veganistisch

= vegetarisch

Ingrediënten

Limoncello | huisgemaakt | 25 ml

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

2,80
2,80
2,90
2,90
klein 2,80 | groot 5,50
klein 2,80 | groot 5,50
2,90
2,90
2,90

D.O.P. = Denominazione di Origine Protetta,
oftewel gecertificeerde, lokaal verbouwde en
verpakte producten.
MSC = Marine Stewardship Coucil-keurmerk.
Vis afkomstig van duurzame visserij.
San Marzano tomaten = de heilige graal in
tomatenland. Tomaten welke groeien op de
vulkanische bodem aan de Sarno-rivier, aan
de voet van de Vesuvius.
Al onze pizza’s worden standaard bereid met
verse buffelmozzarella; vol, romig en lichtzuur
van smaak. Wij halen onze kazen rechtstreeks
bij de boer/producent. Zo weten wij wat we in
huis halen en behouden optimaal de controle
over onze producten.

