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

APERITIF
Gin & Tonic

8,50

Limoncello Frizzo

7,50

Limoncello & Tonic

8,50

Huisgemaakte Scroppino

5,95

La vita è bella gin van Walcher | San Pellegrino Acqua Tonica | verse munt | citroen
Deze Italiaanse gin met biologisch karakter heeft een heel zachte en botanische smaak met een
uitgesproken mediterraans karakter, geparfumeerd met tonen van Siciliaanse citroen en mandarĳn.
Huisgemaakte Limoncello | Maschio Prosecco Frizzante | verse munt
Huisgemaakte Limoncello | San Pellegrino Acqua Tonica | verse basilicum
Ambachtelĳk bereid, op basis van een oud Venetiaans recept, met wodka, prosecco
en limoen roomĳs. Ĳskoud geserveerd.

LOW AND NO ALCOHOL
Torres Natureo Muscat 0.0%

4,50

Gin & Tonic 0.0%

8,50

VandeStreek Playground IPA <0,5%

4,50

Grolsch 0.0%

3,75

Grolsch Radler limoen 0.0%

3,75

Deze alcoholvrĳe wĳn oogt helder. De geur is rĳk, uitbundig en bloemig (rozen) en in de smaak
fris en levendig. Het milde restzoet is mooi in balans met frisse zuren.

Seedlip Spice 94 0.0% | San Pellegrino Acqua Tonica | verse munt | citroen
Deze alcoholvrĳe gin is aromatisch met tonen van krachtige specerĳen, citrus en heeft een subtiele bittere
smaak. Verder bevat deze gin geen calorieën, suiker, zoetstoffen, kunstmatige smaken of allergeen.

ABOUT OUR PIZZA...

Eindelĳk een alcoholarm bier met smaak! Deze IPA is gebrouwen met 5 soorten Amerikaanse hop,
maar bevat nagenoeg geen alcohol. Hierdoor ruik en proef je de smaken van citrusvruchten,
tropisch fruit en aangename bitterheid.

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 én Romeinse 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...

STARTERS AND BITES TO SHARE,
OR... NOT TO SHARE
Borrelplaat (voor 2 personen) 9,00 pp

Bresaola | Prosciutto crudo | Noord-Hollandse overjarige kaas |
Gorgonzola | huisgemarineerde olĳven | Caponata | huisgemaakte
zoetzure groenten | mango chutney | ½ focaccia rozemarĳn
Extra: bruschetta dip + 1,50

Focaccia

5,75
Versgebakken pizzabrood | olĳfolie van rozemarĳn | grof zeezout | bruschetta dip

Focaccia Satriale’s

7,75
Versgebakken pizzabrood | wilde cherrytomaatjes | Taggiasche olĳven
oregano | bruschetta dip
Topping: iets buffelmozzarella + 1,25
iets vegan mozzarella + 1,25

Huisgemarineerde olĳven 4,50

Zwarte Taggiasche olĳven | Siciliaanse groene olĳven | knoﬂook | oregano

Meatballs (voor 2 personen)

6,25 pp
Huisgemaakte gebraden gehaktballetjes uit de houtoven |
San Marzano tomaten | Grana Padano D.O.P. | oregano | basilicum

INGREDIËNTS

evoo = extra vierge olĳfolie
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.

SALADS

Rucola & Peer
7,00
Rucola | peer | Grana Pardano D.O.P. | huisgemaakte balsamico vinaigrette
Caprese

8,00
Wilde cherrytomaatjes | buffelmozzarella | rode ui | oregano |
verse basilicum | evoo

TRADITIONAL PIZZA’S
Marinara

8,00
San Marzano tomaten | gekonﬁjte knoﬂook | basilicum |
wilde oregano | evoo
Topping: gemarineerde ansjovis + 2,50
Dranksuggestie: Resonata Nero d’Avola, Italië, Sicilië 4,50

Margherita

10,00
San Marzano tomaten | buffelmozzarella | basilicum | evoo
Topping: rucola + 1,00
met vegan mozzarella
Dranksuggestie: Resonata Rosato IGT Salento, Italië 4,50

Caponata

14,50
San Marzano tomaten | buffelmozzarella | Caponata (gestoofde paprika,
aubergine, courgette, rode ui en olĳven) | pesto van boerenkool
granaatappelpitten
met vegan mozzarella
Dranksuggestie: Epicuro Primitivo, Italië, Puglia 5,25

Salame Napoli 12,50

San Marzano tomaten | buffelmozzarella | Napolitaanse salami
Dranksuggestie: Pilsner Urquell 3,90

Quattro Formaggi

13,50
Provolone | Taleggio | Gorgonzola | Grana Padano D.O.P. | basilicum
Topping: San Marzano tomatensaus + 1,00
Dranksuggestie: VandeStreek Playground IPA <0,5% 4,50

Tonno e Cipolla 14,50

San Marzano tomaten | buffelmozzarella | tonĳn (MSC) |
gefrituurde kappertjes | gepofte rode ui | gremolata (mix van citroensap,
knoﬂook en peterselie)
Dranksuggestie: Oxford Landing Estates Chardonnay, Australië 5,95

Diavolo 15,00
San Marzano tomaten | buffelmozzarella | Nduja (pikante smeerbare
worst met zongerĳpte rode pepers) | Spianata piccante |
Taggiasche olĳven | gepofte rode ui
Dranksuggestie: Grimbergen Blond 4,75
Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

= veganistisch
= vegetarisch

= Tip

SIGNATURE’S PIZZA’S
Gedroogde Ham & Truffel 15,00

San Marzano tomaten | verse truffelroom | Prosciutto crudo (Italiaanse
drooggeharde ham) | Grana Padano D.O.P. | rucola | evoo
Dranksuggestie: Grimbergen Dubbel 4,75

Magic Mushroom
13,50
Romige eekhoorntjesbrood saus | buffelmozzarella | paddenstoelen |
dungesneden Brusselse spruitjes | olĳfolie van rozemarĳn
Swap: verwissel buffelmozzarella voor geitenkaas
Dranksuggestie: VandeStreek Playground IPA <0,5% 4,50
Carbonara 13,00

Room | gebakken spekreepjes | ei | gekonﬁjte venkel |
Grana Padano D.O.P. | zwarte peper | gremolata (mix van citroensap,
knoﬂook en peterselie)
Dranksuggestie: Oxford Landing Estates Shiraz, Australië 5,95

No Tonno

14,50
San Marzano tomaten | buffelmozzarella | visvrĳe tonĳn van
‘De Vegetarische Slager’ | gefrituurde kappertjes | gepofte rode ui |
gremolata (mix van citroensap, knoﬂook en peterselie)
Dranksuggestie: Grimbergen Tripel 5,50

Meatfullness 14,75

San Marzano tomaten | buffelmozzarella | Napolitaanse salami |
gebroken gehaktballetjes | gebakken spekreepjes | gerookte BBQ saus
Dranksuggestie: Grimbergen Dubbel 4,75

Carpaccio 15,50
San Marzano tomaten | buffelmozzarella | dungesneden
Bresaola (Italiaans gedroogd en gezouten rundvlees) | Noord-Hollandse
overjarige kaas | rucola | evoo
Dranksuggestie: Oxford Landing Estates Shiraz, Australië 5,95
Geitenkaas, Biet & Pompoen
14,50
Pompoen puree | geitenkaas | rode biet | salie | granaatappelpitjes
met vegan mozzarella
Dranksuggestie: Epicuro Pinot Grigio, Italië, Sicilië 5,25
Satriale’s 16,75
San Marzano tomaten | wilde cherrytomaatjes |
Prosciutto crudo (Italiaanse drooggeharde ham) | Burrata | veldsla |
Noord-Hollandse overjarige kaas | pistache
Dranksuggestie: Maschio Prosecco Frizzante, Italië, Veneto 5,25
Porchetta & Pieper 14,00
Porchetta (Italiaanse rollade) | buffelmozzarella | aardappel |
gekonﬁjte knoﬂook | pesto van boerenkool | chili vlokken
Dranksuggestie: Grimbergen Tripel 5,50
Vraag naar onze wisselende Pizza Special

= veganistisch

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

= vegetarisch

= Tip

COOL DRINKS

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

San Pellegrino is gemaakt van bruisend mineraalwater en vruchtensap.

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

Bundaberg Ginger Beer 375 mL

4,60

Appelaere 100% natuurlĳk sap
Agroposta natuurlĳke limonadesiroop

2,90
2,90

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

Keuze uit diverse smaken.

TAPPED BEER

Pilsner Urquell 300 mL
Pilsner Urquell 500 mL
Grolsch Pilsner 250 mL
Craft beer from Utrecht - van de wisseltap vanaf

3,90
6,75
2,90
5,00

BOTTLED BEER
Grolsch Weizen
Grimbergen Blond
Grimbergen Dubbel
Grimbergen Tripel
Grolsch Radler 2%

WHITE

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

Epicuro Pinot Grigio, Italië, Sicilië

glas 5,25 | ﬂes 25,50

Resonata Grillo, Italië, Sicilië

glas 4,50 | ﬂes 21,75

Oxford Landing Estates Chardonnay, Australië

glas 5,95 | ﬂes 28,00

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

Frisse, jonge wĳn met in de geur een toon van kruisbessen. De smaak is milddroog en mooi in balans.
Licht goudgeel van kleur met een levendige groene tint. Aroma’s van verse
perziken, citrus en honingmeloen. De wĳn heeft een goede structuur en in de smaak
verse citrusvruchten. Een ﬁjne romige textuur en tenslotte een prikkelend zuurtje in afdronk.

RED

Epicuro Primitivo, Italië, Puglia

glas 5,25 | ﬂes 25,50

Resonata Nero d’Avola, Italië, Sicilië

glas 4,50 | ﬂes 21,75

Oxford Landing Estates Shiraz, Australië

glas 5,95 | ﬂes 28,00

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

Heerlĳk vol en gul, bramen, zoethout en bosbessen. Fruitig en sappig, met ﬂuweelzachte tannine,
heerlĳk afgerond. Verleidelĳke wĳn, met in de ﬁnale de goede zuren van de Nero d’Avola.
Deze Shiraz is diep paars-rood en heeft aroma’s van pruimen en donker fruit. Tevens bevat deze
wĳn hints van viooltjes, witte peper, chocolade en specerĳen. Tĳdens de lange sappige afdronk
blĳven de subtiele invloeden van eik en de fruitsmaken aanwezig.

ROSE

Resonata Rosato IGT Salento, Italië

glas 4,50 | ﬂes 21,75

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.

BUBBLES

Maschio Prosecco Frizzante, Italië, Veneto

Een verfrissende prosecco met fruitige en bloemige aroma’s.
De smaak is helder en elegant. Wĳn & spĳsadvies: om iets te vieren...

glas 5,25 | ﬂes 25,50

DESSERTS
Huisgemaakte Tiramisu

6,00
Savoiardi koekjes | romige mascarpone | espresso | Schrobbelaer | cacao

Affogato 4,25

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

Calimero 7,00
Bolletje vanille roomĳs | Bombardino • eierlikeur | shot espresso | slagroom
Huisgemaakte Scroppino 5,95
Ĳskoude ‘shake’ | wodka | Prosecco | limoenĳs
Kinderĳsje 4,50
2 Bolletjes vanille roomĳs | chocolade saus | discodip

LIQUEURS
Huisgemaakte Limoncello
Onze huisgemaakte likeur van biologische citroenen

4,80

Onze overige likeuren komen van Destilleria Walcher, een familie destilleerderĳ
uit Noord-Italië. Walcher destilleert volgens traditionele methoden
verrassende smaken. Pure smaken, puur genieten!
Grappa d’Oro Riserva
Deze Grappa kenmerkt zich door de perfecte harmonie van edelhout,
vanille en frisse vers fruit nuances.

4,80

Bombardino • liquore all’uovo classico
Deze Zuid-Tiroolse likeur is een klassieker voor het koude seizoen;
gemaakt van frisse berglucht melk, Caribische rum en vers eigeel.

4,80

Amaretto biologico • liquore artigianale
Overheerlĳke Amaretto gemaakt van biologische ingrediënten
waaronder échte bittere amandelen, de ﬁjnste biologische bourbon
vanille uit Madagaskar en de beste cacaobonen uit Peru.

4,80

COFFEE & TEA
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
Verse Gemberthee
3,00

7 dagen in de week open van 16 tot 22 uur
info@satriales.nl | 030 737 1137 | Plantage 1b, 3551 DE Utrecht

