In ons sfeervolle restaurant kunt u genieten
van onze uitgebreide kaart. Uiteraard
ontbreken de wijnen, (fris)dranken, e.d. niet.
Bij mooi weer is het goed vertoeven op ons terras.

€6,50

Insalata Tonna 

€8,50

Tomatensaus, kaas en zeevruchten

,
Pizza s
Margherita 

€7,95

Tomatensaus en kaas

€7,75

Funghi 

€8,95

Vers gebakken stokbrood

€3,95

Prosciutto 

€9,25

Vers gebakken stokbrood kaas/ui 

€4,95

Salami 

€9,25

Met huisgemaakte kruidenboter
Met huisgemaakte kruidenboter

€14,00

Tomatensaus, kaas, ham, salami, spek, ui, prei,
olijven, garnalen en ananas

Insalata del Casa 

Gemengde salade, fetakaas, ui en olijven

Pipo speciaal 

Marinara€12,75

Insalata Mista 

Gemengde salade, tonijn, ui en olijven

€12,75

Dubbelgevouwen pizza, tomatensaus, kaas,
ham, salami, paprika, champignon en ui

VOORGERECHTEN
Gemengde salade

Calzone 

Tomatensaus, kaas en champignons
Tomatensaus, kaas en ham
Tomatensaus, kaas en salami

Napolitana 

€10,50

Borromea 

€10,25

Tomatensaus, kaas kappertjes, anjovis en olijven

,
PASTA S

Tomatensaus, kaas, ham en champignons

Quattro Stagioni 

€12,00

Quattro Formaggi 

€12,00

Capricciosa 

€10,50

Mozzarella 

€11,25

Gorgonzola 

€11,25

Peperoni 

€10,75

Siciliana 

€10,75

Tomatensaus, kaas, ham, salami, paprika en
champignons
Tomatensaus, kaas, mozzarella, feta
en gorgonzola
Tomatensaus, kaas, ham, ui en champignons
Tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons
en rundergehakt
Tomatensaus, kaas, gorgonzola, artisjokken
en olijven
Tomatensaus, kaas, salami, kappertjes en
spaanse peper

Kipshoarma 

€12,75

Tropicana 

€11,00

Tomatensaus, kaas, gehakt, ananas en paprika

Tomatensaus, kaas, paprika, champignons,ui
en olijven

Marinara€12,50

Romana 

€11,00

Mi Casa 

€12,75

Gorgonzola 

Americana 

€13,50

Casanova 

€13,25

Bolognese 

€9,75

Carbonara 

€11,00

Tomaten en gehaktsaus
Spek, roomsaus, ei en Parmezaanse kaas
Tomatensaus en verschillende soorten vis
Gorgonzolasaus

Salmone 
Funghi 

Tomatensaus, kaas, prei, paprika en

€12,50
€9,50

Bovenstaande gerechten zijn met penne,
spaghetti of tagliatelle

Lasagne€12,00
Rundergehakt met ui, champignon en
bolognesesaus

Tomatensaus, kaas, spek, ui, prei en spaanse peper
Tomatensaus, kaas, ham, salami, paprika,
champignons, artisjokken en tonijn

Vegetariano 

€10,00

Hawaï 

€10,25

Al Tonno 

€11,25

Tomatensaus, kaas, prei, paprika en
Tomatensaus, kaas, ham en ananas
Tomatensaus, kaas, tonijn en ui

Tomatensaus, kaas, zalm, ui, kappertjes en
spinazie
Tomatensaus, kaas, garnalen, tonijn en
gerookte zalm

Extra ingredienten 
Extra vlees of vis 
:

Gerookte zalm, ui en roomsaus

€10,50

Tomatensaus, kaas, kipshoarma en knoflooksaus

€1,25
€2,00

VLEESGERECHTEN
Kip�ilet Hawaï

€13,50

Hot Chicken

€14,00

Kipsaté

€13,50

Lamskoteletten

€16,00

Schnitzel

€15,50

Spareribs

€17,50

Ananas

Extra pittig

Met huisgemaakte kruidenboter
Champignonsaus

NOORDSTRAAT 5
4328 AJ BURGH-HAAMSTEDE
TELEFOON: 0111 850 830
EMAIL: INFO@PIZZERIA-MI-CASA.NL

De lekkerste ambachtelijke
Italiaanse gerechten
van Haamstede

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met
overheerlijke frites en een frisse salade

Kindermenu

Frites, appelmoes en keuze uit kroket,
frikandel of kipnuggets en een kinderijsje

€9,95

Ook kunnen wij

diverse buffette

n aanbieden,
informeer geru
st naar
de mogelijkhed
en!

PIZZERIA-MI-CASA.NL
FACEBOOK.COM/PIZZERIAMICASA

RESERVEREN OF AFHALEN
BEL: 0111 850 830

