
Wij maken alleen gebruik van verse 

producten. Olijfolie, basilicum, 

rozemarijn, parmezaanse kaas, grof 

zeezout en zwarte peper vormen de 

basis van onze traditioneel bereide 

gerechten. 

Probeert u eens één van onze vis- 

of vleesgerechten, een ambachtelijke 

Italiaanse pasta, óf een echte 

steenoven pizza, maar begin met 

onze antipasti.

Als u het nog niet was, zult u bij 

Ristorante Pizzeria Rossetti verliefd 

worden op de puurheid van de 

Italiaanse keuken.

Heeft u een speciaal verzoek voor 

een Italiaans gerecht dat niet op de 

kaart staat? Mochten wij de 

benodigde ingredienten in huis 

hebben, dan maken wij het graag 

voor u klaar!

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Gigi & Lea Nardacchione

Buon Appetito!

Team Rossetti

Chef-kok Luca Giardino

Ristorante Pizzeria Rossetti heeft een menu 
dat voor iedereen gangbaar is. 



Gamberetti Rossetti | gebakken garnalen met courgette en   15,75

knoflook, in een zachte saffraansaus 

Vitello tonnato | plakjes kalfsvlees met tonijnsaus en kappertjes  13,75

Carpaccio | rauwe plakjes rundvlees met rucola en    13,75

Parmezaanse kaas

Antipasto Misto | een traditionele Italiaanse starter van   13,75     p.p.

allerlei soorten aperitiefjes, bestaande uit o.a. Italiaanse kazen, 

vleeswaren, olijven etc. | Vanaf 2 personen | 

              Onze aperitieven worden geserveerd met huisgemaakt brood

Capesante con porcini | gebakken Sint-Jacobs mosselen   15,95

met gemengde bospaddenstoelen en eekhoorntjesbrood 

Minestrone | huisgemaakte Italiaanse groentesoep     6,70

Crema di pomodori | huisgemaakte Italiaanse tomatensoep  6,70

Funghi trifolati | gebakken champignons      11,25

met verse Italiaanse kruiden

Insalata caprese | buffelmozzarella, tomaten en basilicum   13,75

op een bedje van rucola 

Insalata Mista | gemengde salade      7,95

Bruschetta | geroosterd brood met tomaat, uien,     6,75

en Italiaanse kruiden 

Prosciutto e Melone | parmaham met meloen     12,75

Porzione di olive | portie olijven       5,50

Burro d'aglio | huisgemaakt brood met knoflookboter   4,95

ANTIPASTI – APERITIEVEN

Freddi - Koud 

Caldi - Warm 

Misto - Mix 



tomatenbechamelsaus en mozzarellakaas uit de oven met een 

topping van Parmezaanse kaas 

 

Cannelloni | gevulde pasta met champignons, courgette, ui,   13,50

tomaat, aubergine in tomatenbechamelsaus gebakken uit de oven 

met een topping van Parmezaanse kaas 

Lasagna bolognese | Traditionele lasagna met vleesragout,  13,50

Spaghetti aglio olio e peperoncino | olijfolie, verse knoflook,  11,95

pikante pepers en basilicum

Spaghetti al pomodoro | tomatensaus     11,95

Spaghetti alla bolognese | tomatensaus en rundergehakt   12,50

Spaghetti alla carbonara | gebakken spekjes en ei in roomsaus  13,50

Spaghetti ai frutti di mare | zeevruchten in tomatensaus   15,95

Penne alla vegetariana | verse groenten in tomatensaus   12,50

Penne all'arrabbiata | hete pepers in tomatensaus    11,95

Ravioli di ricotta | gevulde pasta met ricotta en spinazie,  14,50

Tortellini dello chef | gevulde pasta met ricotta en spinazie   14,50

in champignonroomsaus 

in aurorasaus met Parmezaanse kaas

P R I M I  P I AT T I – P A S TA 'S

Pasta fresca ripiena – Verse gevulde pasta 

Pasta 

Pasta al forno – Ovenpasta 



Scaloppina al gorgonzola | plakjes kalfsvlees     23,00

in gorgonzolaroomsaus 

Tagliata di manzo con rucola e Parmiggiano     25,00

in stukjes gesneden gegrilde ossenhaas met rucola, 

Parmezaanse kaas en balsamicocreme

Filetto Rossetti | gegrilde ossenhaas met champignons    25,50

en groene pepers in tomatenroomsaus 

Saltinbocca alla Romana | plakjes kalfsvlees met salie   23,50

en parmaham bereidt met witte wijn in tomatensaus 

Cotolette d'agnello | lamskoteletten van de grill met verse   24,50

Italiaanse kruiden

Filetto alla griglia | gegrilde ossenhaas met verse    24,00

Italiaanse kruiden 

Arrosto Misto | een vleesmix van de grill bestaande    26,50

uit kalfsvlees, ossenhaas, lamsvlees, en kipfilet met 

verse Italiaanse kruiden 

S E CO N D I   P I AT T I  –  H O O F D G ER E CH T EN

Carne - Vlees 

Orata alla griglia | dorade van de grill met verse    24,00

Italiaanse kruiden 

Gamberoni alla griglia | grote ongepelde garnalen van   26,50

de grill met verse Italiaanse kruiden 

Sogliola al forno | geparneerde zeetong met verse    32,50

Italiaanse kruiden uit de oven 

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met 

groenten en aardappelen uit de oven

Pesce Misto | een mix van diverse soorten vis van de grill   26,50

bestaande uit zalmfilet, doradefilet, en een garnaal

Salmone al forno | zalmfilet uit de oven met verse    23,00

Italiaanse kruiden 

Pesce - Vis 



PI Z Z E – P I Z ZA ’ S

Margherita | tomatensaus en mozzarella      10,00

Salame | tomatensaus, mozzarella en salami      11,00

Funghi | tomatensaus, mozzarella en champignons     11,00

Tonno e cipolla | tomatensaus, mozzarella, tonijn en uien   11,50

Hawai | tomatensaus, mozzarella, ham en ananas      12,00

Quattro stagioni | tomatensaus, mozzarella, ham, champignons,  13,50

paprika en olijven 

Frutti di mare | tomatensaus, mozzarella en zeevruchten   15,00

Paradiso | tomatensaus, mozzarella, rucola, parmaham    16,00

en parmezaanse kaas

    Extra topping |  vanaf     1,95

Prosciutto e funghi | tomatensaus, mozzarella ham    12,50

en champignons 

Diavola | tomatensaus, mozzarella, en pikante salami    12,00

Lasagna bambino | kinderlasagna      8,00

Caprese | tomatensaus, mozzarella verse tomaten, buffelmozzarella  14,00

en basilicum 

Mediterranea | tomatensaus, mozzarella, champignons,    15,00

paprika, aubergine, courgette en buffelmozzarella 

Pizza bambino | kinderpizza met tomatensaus en mozzarella   7,50

Calzone | gevulde pizza met bolognese, mozzarella champignons,  15,00

paprika, en ui 

Quattro formaggi | tomatensaus en vier soorten    14,00

Italiaanse kaas 

Siciliana | tomatensaus, mozzarella, ansjovis, kappertjes, olijven  13,00



D ES S E R T

Tiramisù | huisgemaakte Tiramisù       7,50

Panna Cotta | huisgemaakte roompudding geserveerd    7,50

met bosvruchtensaus 

Sorbetto al limone | huisgemaakte citroensorbet met Vodka   8,50

en Prosecco 

Coppa dama bianca | drie bolletjes vanille-ijs met slagroom   7,00

en chocoladesaus

Coppa nocciola royal | drie bolletjes notenijs met slagroom,   8,50

nootjes, notensaus en een vleugje kaneel 

Formaggi misti | verschillende soorten Italiaanse kazen    10,50

met honing en jam 

Cappuccino         2,75

Latte Macchiato          3,50

Caffè Irlandese | Irish Coffee       6,50

Caffè Rossetti | opgewarmde Sambuca met koffie en slagroom  6,50 

Thee            2,25

Caffè macchiato | espresso met melkschuim    2,75

Corretto | een kopje koffie met een scheutje likeur naar keuze   3,25

Espresso           2,50

Doppio Espresso | dubbele espresso      5,00

Caffè | koffie          2,50

Ristretto | korte espresso        2,50

 

Verse muntthee          2,75

C A F F È



BEVA N D E – D R A N K E N

Tonic     2,50

Fanta cassis    2,50

Fanta      2,50

Jus d'orange    2,65

Appelsap    2,65

Chocomel    2,65

S. Pellegrino water 0,75 cl   5,25

Grolsch Puur Weizen  5,-

Bitter Lemon    2,50

Lipton Ice Tea Green  2,50

Lipton Ice Tea Lemon  2,50

 

Ginger ale    2,50

Peroni Chill Lemon (Radler) 3,50

Peroni Libera 0% (fles)  3,-

Rivella     2,50

Grolsch Seizoensbier  4,-

Bieren

Fristi     2,65

Peroni     3,-

Sprite     2,50

S. Pellegrino water 0,25 cl   2,70

Martini rood/wit     3,80

Sherry      3,80

Crodino      3,80

Aperitieven 

Port rood/wit     3,80

Aperol      3,80

Aperol Spritz     7,50

Frisdranken 

Cola       2,50

Cola Zero    2,50

Campari      3,80

Montenegro    4,-

Baileys    4,-

Cointreau    5,-

Bacardi    4,-

Gin     4,-

Tia Maria    4,-

Drambuie    4,50

Licor 43    5,-

Limoncello    5,-

Amaretto    4,-

Sterke drank Italiaans

Grappa    5,-

Sambuca    4,-

Averna    5,-

Frangelico    4,50

Ramazzotti    4,50

Sterke drank 

Vecchia Romagna   4,50

Grand Marnier   5,-

Vodka     4,50

Jameson    5,-

Jack Daniels    6,-

Kraanwater serveren wij bij minimaal 

1 consumptie per persoon, of bij 

een karaf/fles wijn

 


