Vrouwe Jakoba
Tel: 0519 - 531 173

Pizza’s
Vleespizza’s
Salami
Tomaten, kaas en salami

€ 9,25

Prosciutto
Tomaten, kaas en ham

€ 9,25

Hawaii
Tomaten, kaas, ham en ananas

€ 10,10

Peperone
Tomaten, kaas, champignons, ham, paprika, ui en Spaanse pepers

€ 11,30

Picanto
€ 12,10
Tomaten, kaas, peperoniworst, paprika, mozarella, olijven en Spaanse pepers
Peasana
Tomaten, kaas, ham, salami, champignons, ui en gerookt spek

€ 12,10

Carina
Tomaten, kaas, parmaham, geitenkaas, champignons, knoflook
en rucola

€ 13,50

Mario
Tomaten, kaas, ham, champignons, ui, ananas, asperges en rosbief

€ 12,30

Luigi
Tomaten, kaas, peperoniworst, spinazie, uien, mozzarella, olijven

€ 12,60

Shoarma Pizza
Tomaten, kaas, shoarmavlees en knoflooksaus

€ 12,60

Carbonara Speciaal
Tomaten, kaas, ham, salami, ui, ei, spek en rosbief

€ 13,50

Parma
Tomaten, kaas, Parmaham, schijfjes tomaat, mozzarella, Italiaanse
kruiden en rucola

€ 13,30

Solomio
€ 13,60
Tomaten, kaas, peperoniworst, mozzarella, geitenkaas, brie, spek en ananas

Pollo
Tomaten, kaas, gekruide kipreepjes, paprika, ui, ananas en Italiaanse
kruiden

€ 13,60

Elzas
Crème fraîche, spek ui, zwarte peper, bieslook

€ 12,40

Vlees- en vispizza’s
Pizza Piaggio
Tomaten, kaas, salami, tonijn, ui en Italiaanse kruiden

€ 11,30

Quattro Stagioni
Tomaten, kaas, Parmaham, salami, champignons, olijven, artisjok
en ansjovis

€ 13,10

Di Marci
Tomaten, kaas, ham, salami, tonijn, ui, parika, zalm, ansjovis,
kappertjes, crème fraîche, oregano en knoflook

€ 14,60

Salvatore
Tomaten, kaas, champignons, ham, salami, zalm, asperges,
ansjovis, mosselen, olijven en paprika

€ 14,60

Trentino
Tomaten, kaas, Parmaham, schijfjes tomaat, mozzarella, tonijn,
Italiaanse kruiden en rucola

€ 14,10

Pescara
Tomaten, kaas, Parmaham, spinazie, mozzarella, garnalen, knoflook

€ 13,70

Vispizza’s
Agatha
Tomaten, kaas, garnalen, knoflook, zwarte olijven en oregano

€ 11,30

Tonno
Tomaten, kaas, champignons, tonijn en ui

€ 11,30

Henrico
Tomaten, kaas, spinazie, zalm, mozarella en knoflook

€ 13,60

Marinara
Tomaten, kaas, champignons, garnalen, mosselen, zalm
en knoflook

€ 13,90

Frutti di Mare
Tomaten, kaas, tonijn, garnalen, mosselen, zalm en ansjovis

€ 14,10

Jakoba
Tomaten, kaas, Gorgonzola, tonijn, mozzarella, garnalen,
ui, olijven en knoflook

€ 13,90

Merluzzo
Tomaten, kaas, kabeljauw, schijfjes tomaat, basilicum,
mozzarella, bieslook, italiaanse kruiden

€ 14,60

Vegetarische pizza’s
Margherita
Tomaten, kaas en oregano

€ 8,25

Funghi
Tomaten, kaas, champignons en oregano

€ 9,25

Pesto
Tomaten, kaas, groene pesto, brie, zontomaatjes, mozzarella,
olijven en Italiaanse kruiden

€ 13,10

Di Capra
Tomaten, kaas, spinazie, bospaddestoelen, geitenkaas en knoflook

€ 13,90

Quattro Formaggi
Tomaten, kaas, mozzarella, Gorgonzola, brie en geitenkaas

€ 13,90

Pompeii
Tomaten, kaas, champignons, paprika, ui, olijven, kappertjes,
asperges, ananas, artisjokken en Italiaanse kruiden

€ 13,30

Toscane
Tomaten, kaas, mozzarella, schijfjes tomaat, artisjokken, verse
basilicum, knoflook en rucola

€ 12,60

Verde Rosso
€ 13,10
Tomaten, kaas, spinazie, schijfjes tomaat, gorgonzola, pijnboompitten, knoflook
Honey Noce
Crême fraîche, brie, geitenkaas, walnoten, honing, dadels, cranberry’s

€ 13,10

Salades
Medium salades
Lekker als bijgerecht bij uw pizza!
Tonijn
Feta en olijven
Dagsalade

€ 5,80
€ 5,80
€ 4,10

Maaltijdsalades
De basis van deze salade bestaat uit gemengde slasoorten, komkommer, paprika
en tomaatjes.
Tonijn
Met een dressing van basilicum

€ 11,30

Geitenkaas
Met honing, walnoten en een dressing van gember en limoen

€ 11,30

Caesar
Met kip, spek, ei, Parmezaanse kaas, croutons en caesardressing

€ 11,30

Buffelmozzarella
Met vleestomaten, basilicum, Parmezaanse kaas en balsamicodressing

€ 11,30

Pasta’s & Lasagnes
Alle pasta’s en lasagnes worden geleverd met een frisse rauwkostsalade.

Penne Pasta
Pasta Bolognese
Met tomatensaus, gehakt en Italiaanse kruiden

€ 11,20

Pasta Spinazie
Met verse spinazie, Parmezaanse kaas, ui en knoflook

€ 12,80

Pasta Zalm Roomsaus
Romige saus met o.a. peterselie, ui, witte wijn en zalm

€ 13,90

Paddestoelenpasta
Pasta gevuld met truffel en champignons
Geserveerd met bospaddestoelen, roomsaus en verse peterselie

€ 15,00

Lasagne
Lasagne Bolognese
Met tomatensaus, gehakt en Italiaanse kruiden

€ 13,90

Lasagne Spinazie
Met verse spinazie, champignons, en diverse kaassoorten

€ 14,60

Kindermenu’s
Portie frites met frikandel of kipnuggets
Met appelmoes en mayonaise

€

Poffertjes (24 stuks)
Met poedersuiker

€ 5,70

Drie keer P.
Pizza, poffertjes en patat

€

6,10

7,55

Kinderpizza’s
Pizza Ienie Mienie
Met tomaat en kaas

€ 5,50

Pizza Klein Duimpje
Met tomaat, kaas en ham

€ 5,90

Pizza Holle Bolle Gijs
Met tomaat, kaas en salami

€ 5,90

Pizza Kabouter Plop
Met tomaat, kaas en champignons

€ 5,90

Pizza Pizza Puntbuik
Met tomaat, kaas en tonijn

€ 5,90

Pizza Pinokkio
Met tomaat, kaas, ham en ananas

€ 6,20

Vis- en Vleesgerechten
Onderstaande vis- en vleesgerechten worden geleverd met gebakken aardappelen
of frites, groente en salade.
Visfeestje van gebakken zeewolf, zalm en rode mul
Visfilet met mosselgarnituur

€ 17,15

Gamba’s met knoflooksaus

€ 16,95

Kabeljauwfilet
met ravigottesaus

€ 15,15

Schier Schnitzel
Met gebakken champignons, ui en spek

€ 15,15

Spareribs met knoflooksaus

€ 14,95

Varkenshaasmedaillons
Met champignonroomsaus

€ 15,65

Lamsschotel
Rosé gebakken lamsvlees met geitenkaas, honing en tijm

€ 17,25

Bovenstaande vis-en vleesgerechten zijn met
gebakken aardappelen of frites, groente en salade
Varkenshaassaté
Met satésaus, sla en stokbrood of frites

€ 12,10

Gegrilde halve kip
Met chilisaus, sla en stokbrood of frites

€ 10,70

Catering (vanaf 15 personen)
Voor groepen vanaf 15 personen zijn er naast de gerechten uit het normale menu een
aantal extra mogelijkheden. Houdt u er rekening mee dat deze speciale menu’s minimaal 2
dagen van tevoren besteld moeten worden.

Kluifbuffet

€ 13,95 p.p.

- Spareribs
- Kipdrumsticks
- Frites
- Gebakken aardappels
- Knoflooksaus en chilisaus
- Rauwkostsalade

Nasi

€ 12,95 p.p.

- Nasi
- Varkenshaassaté
- Pindasaus
- Kroepoek
- Taugé
- Omelet
- Salade

Italiaans buffet (minimaal 20 personen)

€ 18,00 p.p.

Penne pasta met
• Bolognesesaus (tomatensaus, gehakt en Italiaanse kruiden)
• Spinaziesaus (verse spinazie, Parmezaanse kaas, ui en knoflook)
• Lasagne Bolognese (met tomatensaus, gehakt en Italiaanse kruiden)
• Lasagne Spinazie (met verse spinazie, champignons en diverse kaassoorten)
• Pizzapunten (Hawaï, Toscane, Frutti di Mare en Peasana)
• Gemengde salade (met tomaat, mozzarella en basilicum)
Eventueel extra:
Grote soepketel met pomodorisoep

€ 2,00 p.p.

€ 13,95 p.p.

Pizza en Pasta Buffet
- Pizzapunten

Diverse soorten goed gevulde pizza’s, worden in 4-en gesneden, zodat er van verschillende
soorten pizza’s een punt kan worden genomen!

- Pasta Bolognese
met tomatensaus, gehakt en Italiaanse kruiden

- Salades
salade met mozzarella, vleestomaten en Caesar salade

€ 9,95 p.p.

Stamppot
Keuze uit boerenkool (alleen in het winterseizoen), hutspot en zuurkool.
Geserveerd met worst, speklapjes en jus.
• 15 tot 25 personen: 2 soorten stamppot,
• boven 25 personen: 3 soorten stamppot

Dranken

• Bij uw bestelling kunnen we ook frisdrank, sap, bier en wijn meeleveren!
• Fles huiswijn wit/rood € 6,95
Sterke dranken mogen wij niet bezorgen.
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten

Onze openingstijden
Januari t/m maart,
november en december
ma t/m vrij

14.00 - 21.00

za & zo

08.30 - 21.00

feestdagen & kerstvakantie 08.30 - 21.00

April t/m juni
september en oktober
ma t/m vrij

14.00 - 21.00

za & zo

08.00 - 21.00

feestdagen & meivakantie

08.00 - 21.00

Juli en augustus
Iedere dag

08.00 - 21.00

