Dranken
Koffie
Espresso
Espresso doppio
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Cappuccino
   extra shot espresso +€1.50    
   Alle koffie specialiteiten ook verkrijgbaar in decaf
Thee
Verse munt thee
Warme chocolademelk
   met slagroom +€0.50
Koude chocolademelk
Glas melk/karnemelk
Frisdranken:
   Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite, Bitter Lemon,
   Cassis, Fristi, Red Bull, IJsthee (Groene thee, Sparkling)
San Pellegrino mineraalwater (bruisend)
Aqua panna mineraalwater (naturel)
Appelsap
Verse jus d’orange
Verse jus d’orange Groot

Italiaanse Specialiteiten
€2,00
€2,00
€3,50
€2,50
€3,00
€2,50

Geniet ook thuis van Italy!
Maak een keuze uit ons wisselende assortiment originele
Italiaanse producten waaronder: olijven, olijfolie, koekjes en wijn.
Rechtstreeks geïmporteerd en van eerste kwaliteit.
Olijfolie

€12,50

U kunt natuurlijk ook iemand verrassen met een Italy cadeaubon.
€2,00
€2,50
€3,00
€2,50
€2.00
€2,50

€2,50
€2,50
€2,50
€3,50
€4,00

Gebak
Huisgemaakte Tiramisu
Huisgemaakte Amandelkoek
Chocoladetaart
  met slagroom +€0.50
Citroentaart

€4,00
€3,50
€3,50
€3,00

Openingstijden
Maandag tot en met Vrijdag 07.45 - 16.00
Zaterdag 09.00 - 16.00
Zondag Gesloten

Menu

Beste gast,
Onze gerechten zijn veelal zelf gemaakt met authentieke
Italiaanse ingrediënten. Ze kunnen allergenen bevatten.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

KOFFIE | BROODJES | GEBAK
ITALIAANSE SPECIALITEITEN

Fam. Paradisi
Van der Hooplaan 231-A  1185 GC AMSTELVEEN
T 020 640 3920   E info@lunchroomitaly.nl  
www.lunchroomitaly.nl

Wij bezorgen ook uw bestelling

Belegde Broodjes

Gino’s Specialiteiten

Italiaanse Broodjes
Naar keuze geserveerd op een Italiaanse:
•   Panini (warm)
•   Ciabatta (wit, met olijf, meergranen)
•   Foccacia met roosmarijn (warm)

Indien voorradig
Keuze uit huisgemaakte Italiaanse warme
en koude gerechten

Naar keuze geserveerd op een:
•   Pistolet (wit, bruin)
•   Zachte bol (wit, bruin)

OF op een:
•   Pistolet (wit, bruin)
•   Zachte bol (wit, bruin)

TOMATENSOEP geserveerd met brood

€5,00

MINESTRONESOEP geserveerd met brood

€5,50 

OF op een Italiaanse:
•   Panini (warm)
•   Ciabatta (wit, met olijf, meergranen)
•   Foccacia met roosmarijn (warm)

LASAGNA MET BOLOGNESE SAUS

€8,00

DIVERSE PASTA’S

€8,00

INSALATA MISTA geserveerd met brood
Gemengde salade, tomaat, mozzarella,
komkommer, ei, tonijn, rucola, kruiden en olijfolie

€8,00

Pistolet/
Zachte bol
ITALY
Tomaat, mozzarella, pesto en kruiden

€4,50

Italiaans
brood
€5,00

INSALATA DI GINO
€4,00
Tonijn, bietjes, doperwtjes, worteltjes en mayonaise

€4,50

PARMA
Parmaham, mozzarella, pesto en kruiden

€4,50

€5,00

DIANO MARINA
Tomaat, tonijn en ei

€4,50

€5,00

SAN REMO
Tomaat, mozzarella en tonijn  

€4,50

€5,00

TRENTO
€4,50
Ossenhaas, rucola, parmerzaanse kaas en olijfolie

€5,00

DOLOMITI
Bresaola, rucola, parmezaanse kaas en olijfolie

€4,50

€5,00

TOSCANA
Provolone-kaas en gegrilde courgette,
kruiden en olijfolie

€4,00

€4,50

RIVIERA
Mascarpone en ansjovis

€4,00

FRITTATA
Omelet met courgette, uitjes, parmezaanse kaas
en kruiden

€4,00

MILANESE
Tomaat, gepaneerde kipfilet, rucola, kruiden
en olijfolie

€4,50

PARADISI
Coppa, provolone-kaas, rucola en olijfolie

€4,50

RIMINI
Gerookte rauwe ham en brie  

€4,50

€5,00

SALAME
Keuze uit: Salami OF pittige salami

€3,50

€4,00

VITELLO TONNATO
Zelf gebraden kalfsfricandeau met tonijnsaus

€4,50

€5,00

BRUSCHETTA
Toast met tomaat, basilicum, olijfolie,
knoflook en kruiden

€4,50
€4,50

€5,00

€5,00

€4,50

Piatti (Bordjes)
Een bordje met Italiaanse specialiteiten.
Geserveerd met brood.
Keuze uit:

AFFETTATO MISTO
Gemengde vleeswaren

€9,00

CARPACCIO
Ossenhaas met rucola, parmezaanse kaas en olijfolie

€10,00

CARPACCIO BRESAOLA
Gedroogde ossenhaas met rucola, parmezaanse kaas
en olijfolie

€10,00

INSALATA CAPRESE  
Tomaat, mozzarella, pesto en kruiden

€9,00

VITELLO TONNATO  
Zelf gebraden kalfsfricandeau met tonijnsaus

€9,00

PARMA SPECIALE
Parmaham, mozzarella, tomaat, pesto,
parmezaanse kaas en kruiden

€10,00

Pistolet/ Italiaans
Zachte bol
brood
Gekookt ei
€2,75
€3,25
Tartaar
€3,25
€3,75
Tartaar Speciaal
€3,75
€4,25
Filet Americain
€3,25
€3,75
Filet Americain Speciaal
€3,75
€4,25
Parmaham
€3,50
€4,00
Italiaanse gerookte rauwe ham
€3,25
€3,75
Ossenworst
€3,25
€3,75
Gezond (Italiaanse ham en Italiaanse kaas)
€4,00
€4,50
Tonijnsalade
€3,50
€4,00
Italiaanse jonge kaas
€3,25
€3,75
Italiaanse oude kaas
€3,50
€4,00
Provolone kaas piccante  
€3,50
€4,00
Gekookte Italiaanse ham  
€3,25
€3,75

Kalfsfricandeau
€4,00
€4,50
Krabsalade met chili
€4,00
€4,50
Gebakken ei  
€3,00
€3,50
     met Italiaanse ham, kaas of bacon     + €0.50/stuk
Roomboter croissant
      €2,00
  
     met jam/boter, ham of kaas                 + €0.50/stuk
  

Uitsmijters, Omelet
en Tosti’s
Uitsmijters of omelet naturel
     met Italiaanse ham, kaas of bacon     + €0.50/stuk

€6.50


Tosti’s keuze uit:
Italiaanse ham
Italiaanse kaas
Italiaanse ham en kaas
Italy (tomaat, mozzarella, pesto en kruiden)

€4,00
€4,00
€4,00
€5,00

