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 kun je in het restaurant van La Pizza Noord of boven in een aparte zaal van Le
Sale 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

19,00

SOEP, KLEINE GERECHTEN, SALADE
Zuppa del giorno - soep van de dag
Antipasti - 4 soorten antipasti: vegetarisch, vlees of vis
Insalata di stagione - salade van het seizoen

Panini

13,00

TWEE BELEGDE BROODJES
Panini - twee belegde broodjes: vegetarisch, vlees of vis

Antipasti, pizze, dolce

23,00

KLEINE GERECHTEN, PIZZA, NAGERECHT
Antipasti - 4 soorten antipasti: vegetarisch, vlees of vis
Pizze - twee soorten pizza's: vegetarisch, vlees of vis
Dolce del giorno - dessert van de dag

Zuppa, panini

16,00

SOEP MET TWEE BELEGDE BROODJES
Zuppa del giorno - soep van de dag
Panini - twee belegde broodjes: vegetarisch, vlees of vis

Pasta, insalata, dolce
PASTA, SALADE, DESSERT
Pasta - 2 soorten pasta's: vegetarisch, vlees of vis
Insalata di stagione - salade van het seizoen
Dolce del giorno - dessert van de dag

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.

21,00

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

Antipasti- pasta/insalata- dolce

25,00

KLEINE GERECHTEN, PASTA/SALADE, DESSERT
Antipasti - 4 soorten antipasti: vegetarisch, vlees of vis
--Pasta - 2 soorten pasta: vegetarisch, vlees of vis
Insalata di stagione - salade van het seizoen
--Dolce del giorno - dessert van de dag

Zuppa- carne/pesce- dolce

28,00

SOEP, VLEES/VIS, DESSERT
Zuppa del giorno - soep van de dag
--Carne & pesce - vlees & visgerecht
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

32,00

KLEINE GERECHTEN, VLEES/VIS, DESSERT
Antipasti - 4 soorten antipasti: vegetarisch, vlees of vis
--Carne & pesce - vlees & visgerecht
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

36,00

VLEESWAREN EN KAZEN, VLEES/VIS, DESSERT
Salumi misti - verschillende soorten Italiaanse vleeswaren en kazen
--Carne & pesce - vlees & visgerecht
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 - 4 soorten antipasti: vegetarisch, vlees of vis
--Pasta - Vegetarische pasta
---

40,00

Carne & pesce - vlees & visgerecht
Polenta fritta - gebakken polenta
Verdure arrosto - geroosterde groenten
--Dolce del giorno - dessert van de dag

Antipasti vari [caldo & fredo]
COMBINATIE VAN KLEINE GERECHTEN [WARM EN KOUD]
Een proeverij van kleine warme en koude gerechten: vegetarisch, vlees en vis

29,00

BORREL
Een borrel in Le Sale
Ook een borrel of receptie kan bij Le Sale, de zalen van La Pizza Noord. Je kan kiezen uit
verschillende dranksamenstellingen en een drankenarrangement kan ook.
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

3,50

GEFRITUURDE- GEVULDE RIJSTBOLLEN (1 p.p.)
Arancini - 2 soorten rijstbollen: vegetarisch, vlees of vis

Bruschette

7,00

GEGRILD BROOD (2 p.p.)
Bruschette - 2 soorten gegrild brood: vegetarisch, vlees of vis

Crocchette

6,50

KROKETTEN (2 p.p.)
Crochette - 2 soorten kroketten: vegetarisch, vlees of vis

Antipasti vari [caldo & fredo]
KLEINE GERECHTEN [WARM EN KOUD]
Antipasti - vegetarisch, vlees en vis

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.

16,00

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

6,00

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, Gregoris [Veneto]

4,50

fris-zacht-appel/peer

Verdicchio, Marroti Campi [Marken]

4,75

slank-citrus-ziltig

Pecorino, Tenuta de Angelis [Marken]

5,25

gebalanceerd-levendig-amandelbitters

Timorasso, Vignetti Massa [Piemonte]

6,00

uitgesproken-licht vettig-abrikoos/perzik

Lugana, Feliciana [Lombardia]

6,25

vulling-rond-steenfruit

Kerner 'Praepositus', Abbazia di Novacella [Alto Adige]

7,50

aromatisch-geconcentreerd-spicy

Chardonnay Planeta [Sicilie]

8,00

rijk-intens-vanille/boter

Soave Pieropan 'La Rocca' [Veneto]

8,50

elegant-beleving-amandelspijs

ROSSO
ROOD

Rosso Piceno, Tenuto de Angelis [Marken]

4,50

licht-soepel-fris rood fruit

Nero D'Avola, Paccamora [Sicilie]

4,75

rond-aards-bosfruit

Primitivo 'Belnoce', Rosa del Golfo [Puglia]

5,25

vol-kruidigheid-rijp rood fruit

Barbera d'Asti, Cossetti [Piemonte]

5,50

sappig-lichtvoetig-braam

Valpolicella Ripasso, Monte Del Fr? [Veneto]

6,50

Intens-drop-rijp donker fruit

Cabernet riserva, Alois Lageder [Alto Adige]

7,00

uitgesproken-structuur-donker fruit

Chianti Classico, Isole e Olena

7,25

klassiek-rokerig-rode kers

Barollo 'Etichetta blu', Parusso [Piemonte]

9,50

complex-geparfumeerd-elegant

ROSATO
ROSE

Pinot Grigio Rosato [Trentino]

4,00

Bloemig en licht kruidig. Soepel met een lichte roze kleur

Lagrein [Trentino]

4,75

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

SPUMANTE
MOUSSEREND

Prosecco, Belstar [Veneto]

5,75

verfrissend-zuiver-rijpe appel

Franciacorta, 'La Scala', Bellavista [Lombardia]
complex-elegant-toast

DESSERT
DESSERT

Marsala, Vito Curatolo Arini [Sicilie]
karamel-ahornsiroop-sinaasappelschil

5,00

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

IMPRESSIE

