PANE

beschikbaar tot 16:00 uur

ONTBIJT

Geniet
elke zondag van
onze brunch!

PIZZA

ANTIPASTI & ZUPPA
Olive miste 					
mix van gemarineerde olijven

€ 3,50

Milano							
croissant met honing of jam

€ 1,75

Pane burro 					
huisgemaakt brood met kruidenboter

€ 3,75

Como
						
broodje met ham of kaas

€ 3,00

Bruschetta 					
geroosterd brood met huisgemaakte bruschetta-mix
(tomaat, ui, knoflook, basilicum en olijfolie)

€ 3,95

PASTA

maccheroni

spaghetti

pappardelle

fusilli

Gorgonzola 					
ui, knoflook, gorgonzola, walnoot en room

€ 9,00

Funghi e spinaci 				
ui, knoflook, champignons, spinazie en room

€ 9,00

Vegetariana 					
ui, knoflook, champignons, courgette, cherrytomaat
en zongedroogde tomaat

€ 9,00

Sanremo
						
croissant en broodje met diverse belegsoorten

€ 4,00

Pane aglio 					
huisgemaakt knoflookbrood met mascarpone

€ 4,25

Rome
						
croissant en twee broodjes met diverse belegsoorten,
spiegelei, bacon en verse jus d’orange

€ 7,00

Caprese 					
mozzarella di bufala, tomaat, pesto-olie en
verse basilicum

€ 5,75

Salmone affumicato e rucola
		
ui, knoflook, gerookte zalm, witte wijn, rucola
en room

€ 10,00

Carpaccio
					
dungesneden runderfilet met rucola, pestodressing,
parmezaan en gebrande pijnboompitten

€ 8,00

				
Pollo al pomodoro
ui, knoflook, kipfilet, champignons en tomatensaus

€ 10,00

Filetto di manzo
				
ui, knoflook, biefpunten, champignons, rode wijn
en room

€ 10,00

Gamberetti e rucola
				
ui, knoflook, rode pepertjes, garnalen,
cherrytomaat, witte wijn en rucola

€ 10,00

PANE
Ciabatta Caprese 				
mozzarella, pesto, tomaat en rucola

€ 5,75

Ciabatta Parma
				
€ 5,75
rauwe ham, pesto, gebrande pijnboompitten en rucola
Foccacia Tonno
			
huisgemaakte tonijnsalade, rode ui en rucola

€ 6,25

Foccacia Salmone
				
gerookte zalm, rucola, rode ui en remoulade

€ 6,50

Foccacia Uovo
				
3 spiegeleieren met ham en kaas

€ 7,25

				
Foccacia Carpaccio
dungesneden runderfilet met rucola, pestodressing,
parmezaan en gebrande pijnboompitten

€ 7,50

PIADINA AL FORNO
Piadina Holland
			
ham, kaas, tomaat, rucola

€ 5,00

			
Piadina Salame
salami, kaas, tomaat en rucola

€ 5,00

			
Piadina Hawai
ham, kaas, ananas en rucola

€ 5,25

Piadina Pollo
			
kipfilet, kaas, paprika/tomaat salsa en rucola

€ 5,75

			
Piadina Prosciutto caldo
warme ham op een bedje van ijsbergsla
met heerlijke honing-mosterd saus

€ 5,75

Antipasto misto (2 personen)
		
verschillende Italiaanse lekkernijen: heerlijk vooraf,
of gewoon bij een glas wijn
Pomodoro e basilico 			
heerlijke tomaat basilicumsoep met
een beetje mascarpone

Beefburger Olanda
			
huisgemaakte burger met mayonaise,
ketchup en ui

L € 6,50 / XL € 8,50

			 L € 6,75/ XL € 8,75
Beefburger Italia
huisgemaakte burger met pesto, parmaham
en parmezaanse kaas
Beefburger Picanto
		
L € 6,75 / XL € 8,75
huisgemaakte burger met
paprika/tomaat salsa, rode pepertjes en kaas
		
Beefburger America
huisgemaakte burger met bacon,
spiegelei en remoulade

L € 7,00 / XL € 9,00

€ 4,00 (XL €5,00)

PIZZA

INSALATE
Mista tonno
				
gemengde salade met huisgemaakte
tonijnsalade en rode ui

€ 6,25 (XL €8,25)

Mista pollo 				
gemengde salade met gegrilde kip, paprika
en rode ui

€ 7,25 (XL €9,25)

Mista salmone
			
gemengde salade met gerookte zalm, rode ui
en kappertjes

€ 8,25 (XL €10,25)

Mista due formaggi 			
gemengde salade met mozzarella, gorgonzola
en walnoten

€ 8,25 (XL €10,25)

Mista terra e mare (surf en turf)
gemengde salade met gegrilde biefpunten
en garnalen

€ 9,25 (XL €11,25)

Dressing naar keuze:
honing-mosterd, balsamico, pesto of remoulade

PASTA
BEEFBURGERS

€ 12,00

maccheroni

spaghetti

pappardelle

fusilli

Margherita 					
tomatensaus en mozzarella

€ 7,00

Rucola 					
tomatensaus, mozzarella, rucola en parmezaan

€ 8,00

Prosciutto
					
tomatensaus, mozzarella en ham

€ 8,00

Funghi 					
tomatensaus, mozzarella en champignons

€ 8,00

Salame
					
tomatensaus, mozzarella en salami

€ 8,00

Verdure 					
tomatensaus, mozzarella, champignons, rode ui,
courgette, paprika en olijven

€ 9,00

Bruschetta 					
tomatensaus, mozzarella, rucola, parmezaan
en bruschetta-mix

€ 9,00

				
Funghi e prosciutto
tomatensaus, mozzarella, champignons en ham

€ 9,00

Hawai
					
tomatensaus, mozzarella, ham en ananas

€ 9,00

Pomodoro 					
ui, knoflook en tomatensaus

€ 7,00

Arrabbiata
					
ui, knoflook, rode pepertjes en tomatensaus

€ 7,00

Tonno
					
tomatensaus, mozzarella, tonijn en rode ui

€ 9,00

Aglio, olio e peperoncino
			
knoflook, rode pepertjes en olijfolie

€ 7,00

Siciliana
					
tomatensaus, mozzarella, ansjovis, olijven en kappertjes

€ 9,00

Pesto 						
ui, knoflook, pesto en gebrande pijnboompitten

€ 7,00

Bolognese
					
ui, knoflook en huisgemaakte gehaktsaus

€ 8,00

Carbonara
					
ui, knoflook, spek, room en ei

€ 8,00

Puttanesca
					
ui, knoflook, ansjovis, kappertjes, zwarte olijven en
tomatensaus

€ 8,00

Salmone e rucola
				
tomatensaus, mozzarella, zalm, rode ui en rucola

€ 10,00

Montanara
					
tomatensaus, mozzarella, champignons, ham,
salami, spek en rode ui

€ 10,00

Quattro formaggio 				
tomatensaus en vier soorten kaas

€ 10,00

Rucola di Parma
				
tomatensaus, mozzarella, rauwe ham en rucola

€ 10,00

						
Pollo
tomatensaus, mozzarella, champignons, kipfilet
en rode ui

€ 10,00

Gamberetti e rucola 				
tomatensaus, mozzarella, rucola, rode ui,
cherry tomaten en garnalen

€ 10,00

				
Lasagne
lasagne bolognese (huisgemaakte gehaktsaus)

€9,00

GRILL
Pollo e verdure alla griglia 			
kipfilet met gegrilde groenten

€ 9,75

Gamberetti 					
twee in knoflook gemarineerde garnalen spiesen

€ 11,75

Pesce del giorno
				
vis van de dag in roomboter gebakken

€ 12,75

				
Bistecca di manzo
malse biefstuk met huisgemaakte kruidenboter

€ 13,50

			
Beefburger Olanda
huisgemaakte burger met mayonaise,
ketchup en ui

L € 8,75 / XL € 10,75

			
Beefburger Italia
huisgemaakte burger met pesto,
parmaham en parmezaanse kaas

L € 9,00 / XL € 11,00

Beefburger Picanto
			
huisgemaakte burger met
paprika/tomaat salsa, rode pepertjes en kaas

L € 9,00 / XL € 11,00

			
Beefburger America
huisgemaakte burger met bacon,
ei en remoulade

L € 9,25 / XL € 11,25

* alle rundvleesgerechten worden standaard medium geserveerd
** onze grillgerechten worden geserveerd met friet, gebakken in onze
low-fat fryer

Beste gast, heeft u last van allergieën? Bespreek dit
dan met onze gastheer/gastvrouw, dan bekijken we
samen de mogelijkheden.

puntopasta.nl/menu

053 432 1224
info@puntopasta.nl
Hendrik Jan van Heekplein 62, 7511 HN Enschede

