LE SALE
Zalen La Pizza Noord in Blijdorp Rotterdam
Kom vergaderen, presenteren, een training organiseren, iets vieren of met een groep Italiaans
dineren of lunchen in een van de zalen boven La Pizza Noord (Blijdorp). Le Sale heeft 3
schakelbare zalen en biedt plaats aan 2 tot 140 personen. Meer weten? lesale@lapizza.nl

LUNCH
Lunchen met een groep in La Pizza Noord (Blijdorp)
Vanaf 20 personen is het mogelijk om in het restaurant van La Pizza Noord (Blijdorp) of boven in
een aparte zaal van Le Sale te lunchen. De gerechten worden geserveerd in schalen op tafel.
Brood, olijfolie en gekoeld water op tafel zijn inbegrepen.
Meer weten of reserveren? lesale@lapizza.nl

Zuppa, antipasti, insalata

18,00

SOEP, KLEINE GERECHTEN, SALADE
Zuppa del giorno - soep van de dag
Antipasti - Siciliaans aubergineschotel/ eieren met tonijnsaus/ kalfsgehaktballetjes/ gedroogde
ossenhaas met olijfolie en geitenkaas
Insalata di stagione - salade van het seizoen

Panini

12,00

TWEE BELEGDE BROODJES
Panino bresaola con caprino - gedroogde runderhaas, geitenkaas, rucola
Panino taleggio e verdure grilgiate - taleggio, gegrilde groente
Panino salmone, ricotta e rucola - gerookte zalm, ricotta, rucola

Antipasti, pizze, dolce

22,00

KLEINE GERECHTEN, PIZZA, NAGERECHT
Antipasti - kalfsvlees met tonijnmayonaise/frittata[Italiaanse quiche]/ Siciliaanse
aubergineschotel/ geroosterde paprika
Pizza Margherita - tomaat, kerstomaat, mozzarella, basilicum
Pizza con salsiccia - tomaat, mozzarella, pittige worst [Napoli], tijm en basilicum
Dolce del giorno - dessert van de dag

Zuppa, panini

15,00

SOEP MET TWEE BELEGDE BROODJES
Zuppa del giorno - soep van de dag
Panino salmone, ricotta e rucola - gerookte zalm, ricotta, rucola
Panino prosciutto, fontina, peperoni arrosto - gekookte ham, fontina kaas, geroosterde paprika,
olijven
Panino taleggio e verdure grilgiate - taleggio, gegrilde groente

Pasta, insalata, dolce
PASTA, SALADE, DESSERT
Melanzane alla parmigiana - ovenschotel van aubergine, mozzarella, tomaat en parmezaan
Lasagna - lasagne met ragu en bechamel
Insalata di stagione - salade van het seizoen
Tiramisu - Tiramisu

Voor vegetariers en allergieen is altijd een uitzondering mogelijk. (indien vooraf aangegeven)
Prijzen zijn per persoon. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
[small]Afhankelijk van het seizoen worden onze gerechten regelmatig aangepast.[small]

20,00

DINER
Dineren met een groep bij La Pizza Noord (Blijdorp)
Vanaf 20 personen is het mogelijk om boven La Pizza Noord (Blijdorp) in een aparte zaal van Le
Sale te dineren. De gerechten worden op de Italiaanse manier geserveerd in schalen op tafel.
Brood, olijfolie en gekoeld water op tafel zijn inbegrepen.
Meer weten of reserveren? lesale@lapizza.nl

Antipasti- pasta- insalata- dolce

22,00

KLEINE GERECHTEN, PASTA, SALADE, DESSERT
Antipasti - gedroogde runderhaas met geitenkaas/ geroosterde paprika/ Siciliaanse
aubergineschotel/ eieren met tonijnmayonaise
Casarecce alla norma - casarecce met aubergine, tomaat basilicum, ricotta salata
Pasta al forno - pasta uit de oven met tomaat, mozzarella, ragout, champignons en ei
Insalata di stagione - salade van het seizoen
Dolce del giorno - dessert van de dag

Zuppa- carne/pesce- dolce

25,00

SOEP, VLEES/VIS, DESSERT
Zuppa del giorno - soep van de dag
Pollo alla cacciatora - jagersstoof van kip
Orata alla griglia - gegrilde doradefilet
Patate al forno - aardappelen uit de oven met knoflook en rozemarijn
Insalata di stagione - salade van het seizoen
Dolce del giorno - dessert van de dag

Antipasti- carne/pesce- dolce

28,00

KLEINE GERECHTEN, VLEES/VIS, DESSERT
Antipasti - gedroogde runderhaas met geitenkaas/ geroosterde paprika/ Siciliaanse
aubergineschotel/ eieren met tonijnmayonaise
Stufato di manzo con pancetta - Gestoofde rundersucade met rode ui, kappertjes, rozemarijn en
krokante pancetta
Merluzzo - gebakken kabeljauwfilet
Patate al forno - aardappelen uit de oven met knoflook en rozemarijn
Verdure arrosto - geroosterde groenten
Dolce del giorno - dessert van de dag

Salumi misti- carne/pesce- dolce

30,00

VLEESWAREN EN KAZEN, VLEES/VIS, DESSERT
Salumi misti - verschillende soorten Italiaanse vleeswaren en kazen
Stinco d'agnello - lamsschenkel in witte wijn gestoofd met oregano, ansjovis en kappertjes
Branzino - geroosterde zeebaarsfilet
Patate al forno - aardappelen uit de oven met knoflook en rozemarijn
Verdure arrosto - geroosterde groenten
Dolce del giorno - dessert van de dag

Antipasti- pasta- carne/pesce- dolce
KLEINE GERECHTEN, PASTA, VLEES/VIS, DESSERT
Antipasti - tonijntartaar, carpaccio van runderhaas, Siciliaanse aubergineschotel, eieren met
truffelmayonaise
Pappardelle ai funghi - pasta met paddenstoelen, truffel en Parmezaan
Ossobuco - gestoofde lamsschenkel met groenten en pijnboompitgremolata
Pesce spada - gebakken zwaardvis met kerstomaat, olijven en kappertjes
Polenta fritta - gebakken polenta

32,00

Verdure arrosto - geroosterde groenten
Dolce del giorno - dessert van de dag

Antipasti vari [caldo & fredo]
KLEINE GERECHTEN [WARM EN KOUD]
koud - Siciliaanse aubergineschotel, geroosterde paprika, eieren met tonijnmayonaise,
mortadella, insalata caprese, frittata (Italiaanse quiche)
warm - octopus in witte wijn, ovenschotel van aubergine, kalfsgehaktballetjes met citroen, laurier
en parmezaan, lasagne met ragu en bechamel

Voor vegetariers en allergieen is altijd een uitzondering mogelijk. (indien vooraf aangegeven)
Prijzen zijn per persoon. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
Afhankelijk van het seizoen worden onze gerechten regelmatig aangepast.

24,00

BORREL
Een borrel in Le Sale
Ook een borrel of receptie kan bij Le Sale, de zalen van La Pizza Noord (Blijdorp). Er kan worden
gekozen uit verschillende dranksamenstellingen en het is mogelijk gebruik te maken van een
drankenarrangement.
Meer weten of reserveren? lesale@lapizza.nl
STUZZICHINI PER APERITIVO - - BORRELHAPJES

A tavola

2,50

VOOR OP TAFEL
Olive - olijven met citroen, knoflook, chilipeper en knoflook
Salatini - pretzels
Mandorle tostate affumicate - geroosterde amandelen
Patatine - chips

Arancini

3,00

GEFRITUURDE- GEVULDE RIJSTBOLLEN (1 p.p.)
Ragu - bolognesesaus en mozzarella
Salmone - gerookt zalm en taleggio
Spinaci - spinazie en ricotta

Bruschette

7,00

GEGRILD BROOD (2 p.p.)
Melenzana - ricotta en aubergine
Pesce spada - gemarineerde zwaardvis en ricotta
Funghi - ricotta en gebakken champignons
Zalmone - gerookte zalm en mascarpone
Coppa di parma - coppa ham en pecorino
Vitello tonnato - kalfsvlees met tonijnmayonaise

Crocchette

6,00

KROKETTEN (2 p.p.)
Tradizionale con patate - aardappel en parmezaan
Zucchine e caprino - geitenkaas en courgette
Al baccala - stokvis en citroen
Ai Funghi - aardappel, paddenstoelen en kaas
Patate e speck - aardappel en pancetta

Antipasti vari [caldo & fredo]
KLEINE GERECHTEN [WARM EN KOUD]
Koud - Siciliaanse aubergineschotel, geroosterde paprika, eieren met tonijnmayonaise,
mortadella, insalata caprese, frittata [Italiaans quiche]
Warm - octopus in witte wijn, ovenschotel van aubergine, kalfsgehaktballetjes met citroen,
laurier en parmezaan

Voor vegetariers en allergieen is altijd een uitzondering mogelijk. (indien vooraf aangegeven)
Prijzen zijn per persoon. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
Afhankelijk van het seizoen worden onze gerechten regelmatig aangepast.

15,00

DRANK
Koffie, thee, water
Illy Espresso & Dammann thee

2,40

per kopje v.a.

Koffie, thee en water

12,00

onbeperkt per dagdeel

Koffie, thee en water

15,00

onbeperkt hele dag

Koffie, thee en water

6,00

onbeperkt per uur

San Pellegrino / Aqua Panna

5,75

per fles 75 cl, stelpost

Bij de koffie
Biscotti

1,50

Italiaanse koekjes

Torta del giorno

5,50

Taart van de dag

Drankarrangementen
DRANKARRANGEMENT I - Onbeperkt receptiedrankjes:
1 uur 2 uur 3 uur 4 uur 10,00
15,00
20,00
24,00
Heineken pils, Heineken 0%, frisdranken, Martini, rode-, witte-, rose-wijn

Drankarrangement

2,00

uitbreiding II
met: Bacardi, schenkwhisky, gin en wodka

Drankarrangement

3,00

uitbreiding III
met: Prosecco, Aperol spritz, Campari, Rosso Antico

Drankarrangement
uitbreiding IV
compleet assortiment per glas

4,00

Zie ook: http://lapizza.nl/drankkaart/ drankkaart La Pizza

Prijzen zijn per persoon. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

WIJNKAART
BIANCO
WIT

Pinot Grigio [Veneto]

4,00

Soepel en kruidig, met milde afdronk.

Chardonnay Scagliola [Piemonte]

4,50

Fruitig, droog, middelzwaar.

Verdicchio dei Castelli Di Jesi Superiore [Marken]

5,00

Vol, rijk en fris. Lange afdronk met een klein bittertje.

Vernaccia di San Gimignano [Toscane]

5,50

Fris en fruitig. Aromatisch en iets ziltigs.

Il Borgo DOC [Marken]

5,50

Krachtig, stuivend en zuiver. Smaakvol en fris.

Lugana DOC [Lombardia]

6,50

Complex, mineraal met vleugje amandel en abrikoos.

Chardonnay Planeta [Sicilie]

7,50

Houtgelagerd, geconcentreerd en rond.

Soave Classico "La Rocca" [Veneto]

8,00

Complex, evenwichtig, elegant. Aromatisch en vol met vleugje eikenhout.

ROSSO
ROOD

Sangiovese Merlot IGT [Abruzze]

4,00

Sappig en rond. Licht rood fruit.

Montepulciano d'Abruzzo [Abruzze]

4,50

Stevig, kruidig, rijp en vol.

Primitivo [Puglia]

5,00

Rijp rood fruit. Warm en kruidig.

Rosso di Forca Piceno [Marken]

5,00

Droog, vol en sappig, met rood fruit aroma's.

Barbera d'Asti [Piemonte]

5,50

Vol en houtgelagerd. Smeuig, robuust en intens.

Syrah IGT [Lazio]

6,00

Stevig en krachtig. Licht houtlagering.

Sileno Cannonau Riserva DOC [Sardinie]

6,50

Rijpe bosvruchten, vleugje hout en kruiden. Warm en rond.

Amarone della Valpolicella [Veneto]

9,50

Krachtig, complex en geconcentreerd. Intens fruit met stevige rijpe tannines.

ROSATO
ROSE

Pinot Grigio Rosato [Trentino]

4,00

Bloemig en licht kruidig. Soepel met een lichte roze kleur.

Lagrein [Trentino]

4,50

Fruitig, droog en fris. Licht rood fruit met een klein bittertje.

SPUMANTE
MOUSSEREND

Prosecco Villa Sandi [Veneto]

5,50

Fris, licht, elegant en aromatisch.

DESSERT
DESSERT

Moscato Rosa [Veneto]

6,00

Donkerroze van kleur. Zacht zoet en harmonieus.

Dinderello [Veneto]
Rijk en rijp. Zuiver en fris.

7,00

CONTACT
Bentinckplein 1-3
3039 KL Rotterdam
tel:+31108900710 010 890 07 10
https://goo.gl/maps/PsYcRU6NPSJ2 Route >

IMPRESSIE

