
 

   Pesto | 12,50 
Tomaten, kipfilet, mozzarella, uien en pesto

Basilico | 12,50 
Tomaten, mozzarella en basilicum 

Primavera | 12,00
Tomaten, kaas, champignons, ham en uien

Romana | 13,50
Tomaten, kaas, champignons, pittige salami en uien

Vegetariana | 13,50
Tomaten, kaas, champignons, cherrytomaten,

artisjokken en rucola

Contadino | 13,50 
Tomaten, kaas, pikante salami, uien en gorgonzola

Carbonara | 13,00
Tomaten, kaas, ham, salami, spek, ui en ei

Michelangelo | 14,75
Tomaten, kaas, champignons, salami, ham, spek, 

paprika, uien en tonijn

Peperoni | 14,50 
Tomaten, kaas, pittige salami, paprika, olijven

   en peperoncino 

Quattro formaggi | 13,00
Tomaten en vier soorten kaas

Napoletana | 11,00
Tomaten, kaas, kappertjes en ansjovis 

Caprese | 13,00 
Tomaten, kaas, garnalen, tonijn, uien en ansjovis 

Calzone | 12,50 
Gevouwen en gevuld met tomaten, kaas, ham, 

salami en champignons

Hawaii | 12,00
Tomaten, kaas, ananas, uien en ham

Da Vinci | 14,75
Tomaten, kaas, champignons, salami, ham, spek, 

paprika, uien en kip

Vegano | 14,00 
Tomaten, artisjokken, paprika, rucola, walnoten 

en verse tomaten

PIZZE
Margherita | 8,50
Tomaten en kaas

Funghi | 10,00
Tomaten, kaas en champignons

Salame | 10,00
Tomaten, kaas en salami

 
Prosciutto | 10,00

Tomaten, kaas en ham

Quattro stagioni | 13,00
Tomaten, kaas, salami, ham, paprika, spek

   en champignons 

Tonno | 12,00
Tomaten, kaas, tonijn en uien 

Parma | 13,00 
Tomaten, kaas, Parmaham, Parmezaanse kaas 

en rucola

Fumigato |14,50
Tomaten, kaas, gerookte zalm, pijnboompitten

    en Parmezaanse kaas 
 

Bianca | 13,50
Pittige salami, ricotta, olijven en kaas

Porcini | 13,00
Tomaten, mozzarella, paddenstoelen, peperoncino,

Parmaham en Parmezaanse kaas

Dolce | 14,50
Tomaten, kaas, geitenkaas, honing, Parmaham, uien

en rucola

Tartufo | 14,50
Met tomaten, mozzarella, ham, champignons,

Parmaham, truffels en Parmezaanse kaas

Carpaccio | 17,00
Tomaten, kaas, carpaccio, citroen, olijfolie, 

pijnboompitten, Parmezaanse kaas, rucola en pesto

Burrata | 14,50
Tomaten, kaas, Parmaham, cherrytomaten en burrata

Pinoli | 12,00
Tomaten, kaas, rucola, crostini, pijnboompitten, 

walnoten, olijfolie en verse tomaattomaat

STUDENTENMENU 

Pasta of pizza naar keuze | 16,00
met twee drankjes (bier, fris of wijn)
* zo. t/m do.
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Ga naar onze website voor meer info over:
bestellen, catering, kinderfeestjes en vacatures DI
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INSALATA
Insalata burrata       9,00 | 14,00
Tomaten, basilicum en burrata

Insalata di pollo      9,00 | 13,00
Kipfilet, ui en dressing 

Insalata pinoli      9,00 | 13,00 
Rucola, tomaat, crostini, pijnboompitten, 
walnoten en dressing

Insalata dolce                9,00 | 13,00 
Geitenkaas, Parmaham, rucola, walnoten, 
honing

Insalata di gamberetti     9,00 | 13,00 
Garnalen, champignons en balsamico

Insalata salmone     9,00 | 13,00 
Gerookte zalm, artisjokken, ansjovis, kappertjes

PER BAMBINI
Pizza Bambino                9,00 
Kinderpizza met topping naar keuze, met ijsje na

Pasta Bambino                9,00
Kinderportie spaghetti bolognese, met ijsje na 

Pollo Bambino      9,00
Kipfilet en aardappelen uit de oven, met appelmoes.
Met ijsje na.

TORTELLINI
Bolognese               12,00 
Spinazie en ricotta, met tomatengehaktsaus en 
Parmezaanse kaas

Parmegiano               14,00 
Spinazie en ricotta, met kip, gorgonzola, room 
en Parmezaanse kaas 

PASTA AL FORNO
Lasagna con verdura mista                      13,00
Vegetarische lasagne 

Cannelloni alla Toscana              13,00 
Spinazie en ricotta en tomaten- gehaktsaus

Cannelloni alla Genovese           13,00 
Spinazie, ricotta, pesto, geitenkaas, tomaten- roomsaus

Lasagna genovese              13,00
Geitenkaas, pesto en bolognesesaus 
 
Lasagna Melanzane              13,00
Kaas, doperwtjes, uien, aubergine en bolognesesaus 

Lasagna gorgonzola              13,00 
Artisjokken, gorgonzola en bolognesesaus

PRIMI
Pane e burro                         4,50
Huisgemaakt stokbrood met kruidenboter 

Bruschette               6,50
Knoflooktoast met tomaten en basilicum (4 stuks)

Bruschette Michelangelo             6,50
Knoflooktoast met geitenkaas, honing en walnoten 
en een variant met ricotta en balsamico (4 stuks)

Bruschette mista              9,50
Combinatie van bruschette en bruschette
Michelangelo (6 stuks)

Focaccia               6,00
Italiaans platbrood met knoflook, rozemarijn, rucola
en Parmezaanse kaas

Focaccia pomodori              6,00
Italiaans platbrood met knoflook, rozemarijn, 
olijven, verse tomaat en olijfolie

ANTIPASTI
Olive marinate              4,00
Gemarineerde olijven

Funghi misti                                                       9,00
Knoflook paddenstoeltjes in roomsaus 

Cozze all’ aglio                        9,00 
In knoflook gebakken mosseltjes

Gamberetti al forno                      10,00
Garnaaltjes met kruidenboter uit de oven 

Burrata con prosciutto di Parma           12,50
Burrata met Parmaham en cherrytomaten

Carpaccio di filetto                      13,00
Carpaccio met citroen, olijfolie, pijnboompitten, 
Parmezaanse kaas, rucola en pesto

Carpaccio di salmone                     12,00
Gerookte zalm met citroen, olijfolie, pijnboompitten 
en Parmezaanse kaas
 
Carpaccio di barbabietola                    10,00
Dunne plakjes rode biet met citroen, olijfolie,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas, rucola en balsamico

Antipasti Michelangelo                      20,00 | 38,00
Combinatie van voorgerechten met o.a
vlees en vis. Voorkeur voor vlees of vis? Geef dit aan bij je 
bestelling.

ZUPPE 
Zuppa di pomodoro                                 5,75 
Gebonden tomatensoep met een scheutje room

Zuppa di cipolle                                            5,75 
Uiensoep, gegratineerd met Parmezaanse kaas

PASTE
Bolognese                           9,50
Tomatengehaktsaus en Parmezaanse kaas

Manzo                          14,75
Stukjes ossenhaas, tomaat, pijnboompitten, rucola en 
Parmezaanse kaas in tomatensaus 

Pesto                          11,50
Pijnboompitten, pesto en roomsaus

Arrabiata      12,50
Met cherrytomaten en ricotta in pikante saus

Parmegiano                          13,75
Kip, gorgonzola, room, rucola en Parmezaanse kaas

Carbonara                         12,75
Spek en uien met Parmezaanse kaas en fijne roomsaus 

Burrata                          14,50
Pesto, pijnboompitten en burrata in truffelroomsaus

Salmone & rucola                        13,75 
Gerookte zalm, uien, rucola en garnaaltjes in 
tomatenroomsaus 

Salmone                        12,75
Zalm en prei in roomsaus

Pollo                          13,00
Kip, uien en champignons in truffelroomsaus 

Pinoli                          13,75 
Rucola, tomaat, crostini, pijnboompitten, walnoten, 
olijfolie en tomatensaus

Bianca                           13,50
Garnalen in knoflook en olijfolie en cherrytomaten

Quattro formaggi                        13,50 
Diverse kazen en roomsaus 

PESCE
Filetto di tonno               21,00 
Tonijnfilet van de grill in saus met olijven, kappertjes 
en tomaten

Orata al limone               20,00 
Dorade en zeebaarsfilet met olijven, tomaten en citroen
in witte-wijnsaus

Pesce Pinot Grigio               20,00
Dorade en zeebaarsfilet, afgeblust met  Pinot Grigio. 
In tomatenroomsaus met artisjokken  

Scampi alla griglia              23,00
Garnalen van de grill met knoflook en kruiden

Met groenten, salade en aardappelen. 
Extra te bestellen: spaghetti aglio olio | pomodori  (5,00)

RISOTTO
Risotto parmegiano             16,75
Kip, gorgonzola, room, rucola en Parmezaanse kaas

Risotto ai funghi misti             16,75
Paddenstoeltjes, gorgonzola en truffelroomsaus

SPECIALITA
Filetto Davide                     26,00 
Diamanthaas met gorgonzola, tomaat, rucola, 
Parmezaanse kaas en balsamico

Filetto da Vinci                       26,00 
Diamanthaas met gerookte zalm en peperroomsaus 

Bistecca di Parma              25,00 
Biefstukmedaillon met Parmaham, rucola, tomaat, 
Parmezaanse kaas en balsamico 

Bistecca alla Fiorentina                         30,00
T-bone van de grill (450 à 500 gr.) 

Piatto Michelangelo speciale                     26,00 
Mixed grill met diverse vleessoorten en garnalen

Met groenten, salade en aardappelen. 
Extra te bestellen: spaghetti aglio olio | pomodori  (5,00)

***    CARNE GRIGLIATA  ***
Filetto                         23,00 
Diamanthaas van de grill

Bistecca                          21,00 
Biefstukmedaillon van de grill

Lepre di diamante             20,00
Varkenshaas van de grill

Filetto di pollo               19,00
Kipfillet van de grill

Met groenten, salade en aardappelen. 
Extra te bestellen: spaghetti aglio olio | pomodori  (5,00)

***         SALSE PER CARNE GRIGLIATA   ***
maak een keuze uit:

Pepe crema
Peper en champignons in cognaccrèmesaus

Gorgonzola  
Gorgonzola roomsaus

       Ai pepe 
        Peperroomsaus met verse peper

Funghi
Champignonroomsaus


