
’Il Menú’

Belloni is een Italiaanse delicatessenwinkel waar alles 

draait om ambacht, kwaliteit en passie.

Veel van onze producten worden vers door ons bereid. De 

producten die wij inkopen, zoals onze kazen, vleeswaren, 

olijfolie en wijnen, worden geïmporteerd van ambachtelijke 

Italiaanse familiebedrijfjes.

Dus of het nu gaat om een authentieke focaccia, de 

antipasti, een heerlijke pasta of een Italiaanse koffie, 

alles is met passie bereid zodat wij jou alleen het allerbeste 

kunnen bieden! 

Nick Bel loni

ITALIAANSE DELICATESSEN
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Caffè e bevande
Espresso  1,50
Espresso macchiato 1,50
Espresso con panna (espresso met slagroom)  1,75
Doppio 2,25
Caffè americano   1,75
Cappuccino  1,75
Latte macchiato 1,95
Caffè alla nocciola (espresso, hazelnootcrème, slagroom)  2,50
Caffè marocchino (espresso, chocoladesiroop, cacao, melkschuim)  2,50
Caffè crema - (romige ijskoffie met slagroom en chocolade siroop)  3,25

Thee 1,75
Muntthee 2,25
Italiaanse chocolademelk (zie speciale kaart) 3,25

Versgeperste sinaasappelsap 2,75
Frisdranken  1,95 
Cola, Cola light, Spa rood/blauw, Ice tea

Italiaanse frisdranken  1,95
Aranciata, Limonata, Tonica, Aranciata rossa, Chinotto

Biologische Italiaanse fruitsappen  2,50
Appel, Peer en Perzik

Vino Rosso / Vino Bianco 3,25  
Birra 2,50

Dolce
Vraag naar het zoete assortiment of kijk in de winkel!

Focaccia
De focaccia’s worden elke dag van vers deeg door Belloni gemaakt en 
het beleg wordt geïmporteerd van Italiaanse familiebedrijfjes. Dé perfecte 
combinatie voor een heerlijke lunch.  

Het is mogelijk om het brood te laten grillen, geef dit graag vooraf aan.

Tonno  4,50
Huisgemaakte tonijnsalade en gemengde sla

Salame é Asiago 	 4,95
Salami, asiago kaas (nootachtige kaas), olijfolie en gemengde sla

Salame é Provolone  4,95
Salami ventricina (licht pikante salami) met provolone kaas
en koude gegrilde groenten

Mortadella Bologna 	 4,75
Mortadella uit bologna,  provolone kaas, extra vergine olijfolie en gemengde sla

Prosciutto Cotto  4,95
Italiaanse achterham met mozzarella, basilicum pesto en gemengde sla

Coppa di Parma  4,95
Coppa di Parma met tomaat, huisgemaakte mayonaise en gemengde sla

Gorgonzola Dolce 	 4,95
Milde Gorgonzola, pijnboompitten, vijgenjam en gemengde sla 

Verdure  4,95
Taleggio kaas (milde aromatische kaas), extra vergine olijfolie
 en koude gegrilde groenten  

Prosciutto di Parma  4,95
Prosciutto di Parma, pesto rosso, mozzarella, extra vergine olijfolie en 
gemengde sla 

Bresaola  4,95
Gedroogd rundvlees, extra vergine olijfolie, parmezaanse kaas, 
pijnboompitten en gemengde sla

Porchetta  4,95
Gegrild varkensvlees met kruiden, huisgemaakte mayonaise en gemengde sla

Caprese  4,95
Tomaat, basilicum pesto, mozzarella en gemengde sla 

Formaggio  4,95
Raschera kaas, extra vergine olijfolie, pijnboompitten en gemengde sla  

Antipasti
Proef het assortiment Italiaanse delicatessen! Heerlijk samen met een 
wijntje of als voorgerecht.

Antipasto Formaggio  8,50
Mix van verschillende Italiaanse kazen geserveerd met focaccia brood

Antipasto Salumi  7,50
Mix van verschillende Italiaanse vleeswaren geserveerd met focaccia brood

Antipasto Misto  8,50
Mix van verschillende Italiaanse vleeswaren en kazen geserveerd met 
olijven en focaccia brood

Focaccia, pesto e olio  3,50
Focaccia brood geserveerd met pesto en extra vierge olijfolie

Insalata 
Carpaccio 	 6,95
Gedroogd rundvlees, parmezaanse kaas, pijnboompitten, gemengde 
sla en huisgemaakte mayonaise geserveerd met focaccia brood

Insalata Caprese 	 6,50
Salade van tomaat, mozzarella di buffala, gemengde sla en pesto genovese 
geserveerd met focaccia brood

Insalata di Tonno 6,50
Salade met tonijn, gemengde sla, huisgemaakte mayonaise, paprika en
parmezaanse kaas geserveerd met focaccia brood 

Lunchmenu vanaf twee personen

Antipasti misto piccolo
Beleef de Italiaanse delicatessen met verschillende kazen & vleeswaren

Focaccia
Kies een focaccia naar keuze

Caffè
Espresso, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato of thee met 

een heerlijk stukje chocolade

10,00 p.p.

Pasta
Eenvoudige, maar goede ingrediënten maken een pasta heerlijk als lunch. 
Al onze pasta’s worden geserveerd met focaccia brood.  

Pesto alla genovese 7,50 
Casarecce pasta met basilicum pesto, pijnboompitten en parmezaanse kaas

Aglio olio e peperoncino 6,50
Casarecce pasta met knoflook, olijfolie en rode peper

Arrabiata 6,95
Casarecce pasta met een pikante tomatensaus en parmezaanse kaas

Carbonara 7,50
Casarecce pasta met een romige saus van ei, parmezaanse kaas en pancetta
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