Afhaal menu
Ristorant Messina

Paste – Pasta’s
(Macaroni / spaghetti of
Tagliatelle/ tortellini 1,50 euro extra)
All'arrabiata
9,25
Met ui paprika in pikante tomatensaus
Alla Bolognese
9,25
Met tomaten- gehaktsaus
Alla matriciana
9,25
Met spek, knoflook en tomatensaus
Al tonno
11,25
Met tonijn, ui en tomatensaus
Alla Siciliana
11,25
Met ui, olijven, kappertjes, tonijn
in pikante tomatensaus
Alla trattoria
12,25
Met ui, ham, champignons, erwtjes in
een lichte tomaten-gehakt crèmesaus
Aglio olio e peperoncino
9,25
Met knoflook, olijfolie, en Siciliaanse
pepers
Alla carbonara
11,25
Met ui, spek, ei en parmezaanse
kaas
AI 4 formaggi
14,50
Met 4 soorten kaas in crèmesaus
Al gorgonzola
13,00
Met gorgonzola-saus
Alla Norma
11,00
Met aubergine, basilicum, tomatensaus
en kaas

Alla Calabrese
13,00
Vleesstukjes met champignons,
ui,knoflook en paprika in
tomaten- crèmesaus
Penne al salmone
13,50
Bereid in een heerlijke zalmcrèmesaus met pijnolie
Spaghetti allo scoglio
17,50
Spaghetti met verschillende
schelpdieren, knoflook, olijfolie en pikant.
Alla Venezziana
14,50
Geserveerd in een speciale crèmesaus
van zalm, kleine garnalen en cantarellen
Alla vegetaria
14,50
Met diverse groenten in tomatensaus
Alla Danielle
13,50
met tonijn, olijven en roomsaus
Alla Giada
14,50
Met ui, kleine garnaaltjes, rucola en
tomaat op siciliaanse wijze
Tagliatelle ai Porcini
16,50
Met porcini paddenstoelen in romige
tartufo saus
Pasta fatta in casa - Huisgemaakte
pasta
Ravioli alla ricotta
14,50
Met de hand gemaakte deegkussentjes
in een speciale pikante tomaten-gehakt
roomsaus
Ravioli all ' aragosta
16,50
Met de hand gemaakte deegkussentjes
geserveerd in crèmesaus met krab,
kleine garnalen en prei
Lasagne classica
14,00
Verschillende deeglagen met
Parmezzanse kaas, tomaten,gehakt
en béchamelsaus
Lasagne al salmone
15,00
Verschillende deeglagen met stukjes
zalmfilet in lichte tomaten-crèmesaus
Misto di paste
15,50
Diverse soorten deeg uit de oven
met tomaten-gehaktsaus

Canneloni della nonna
15,50
2 grote macaronies gevuld met
gekruid gehakt en mozzarella
geserveerd met speciale tomatensaus
op grootmoeders wijze
Gnocchi / Maccheroni
della mamma
14 ,50
Aardappel noedels/ macaroni met
speciale vleessaus met ham mozzarella,
mortadella, erwtjes, ei en aubergine
Pollo - Kipgerechten
(geserveerd met garnituur)
Pollo alla brace
16,95
Halve gegrilde kip
Pollo alla Nerone
18,95
Halce kip met ui en champignons in
pikante tomatensaus
Pollo alla Romana
19,95
Halve kip in tomatensaus met paprika,
champignons, knoflook en ui
Pollo Diana
18,95
Kipfilet in een pikante tomatenbasilicumsaus
Carne - Vleesgerechten
(geserveerd met garnituur)
Ossobuco del Maestro
26,00
Kalfsschenkel in een knoflook- wijnsaus
Bistecca alla griglia
22,00
Entrecôte van de grill geserveerd met
twee sausjes
Bistecca Napoletana
23,00
Entrecôte in een kaas- tomaten wijnsaus
Bistecca alla Siciliana
25,50
Entrecôte in een pikante tomatensaus
met ui, ham, champignons, olijven en
paprika
Saltimbocca alla Romana
22,50
Entrecôtelapjes met parmaham en
salie in een wijnsaus
Filetto in griglia
24,00
Ossehaas van de grill geserveerd
met 2 sausjes

Filetto Alla David
26,00
Ossehaas met ham en champignons,
in crèmesaus
Filetto alla pupa
27,00
Ossehaas gevuld met paté en
oesterzwammen in een
Filetto alla Venere
27,00
Ossehaas met garnalen en
champignons in een cognacsaus
Filetto Siciliana
27,00
Ossehaas met ui, spek, champignons,
olijven en paprika in een pikante
tomatensaus
Misto griglia
28,50
Diversen soorten vlees van de grill

Openingstijden en afhaalservice
Maandag t/m zaterdag
Van 16:00-22:00
Woensdag gesloten
Zon- en feestdagen
Van 15:00-22:00u.
Wij verzorgen ook graag
Uw pizzaparty en catering
Vincent van Goghstraat 90
5671 GZ NUENEN
Tel. 040-2833656
www.messinanuenen.nl

Pizze -Pizza
Pizza Margherita
7,75
Tomaten, mozzarellakaas en oregano
Pizza Cipolla
8,00
Tomaten, mozzarellakaas, uienringen
en oregano
Pizza Reggina
9,50
Mozzarellakaas, tomatenschijfjes,
basilicum en oregano
Pizza con aciughe
8,50
Tomaten, mozzarellakaas,ansjovis en
oregano
Pizza al prosciutto
9,75
Tomaten, mozzarellakaas, ham en
oregano
Pizza Vulcano
10,75
Tomaten, mozzarellakaas, artisjokken,
salami en oregano
Pizza Capri
9,75
Tomaten, mozzarellakaas, champignons
en oregano
Pizza Americana
10,75
Tomaten, mozzarellakaas, salami,
paprika en oregano
Pizza Siciliana
10,75
Tomaten, mozzarellakaas, kappertjes,
olijven, ansjovis en oregano
Pizza 4 stagioni
12,50
Tomaten, mozzarellakaas, champignons,
ham, salami, paprika en oregano
Pizza 4 formaggi
13,50
Tomaten, gorgonzola, parmiggiano.
mozzarella, schapenkaas en oregano
Pizza Saponara
12,75
Tomaten, mozzarellakaas, ham,
champignons, ei en oregano
Pizza vegetaria
13,50
Tomaten, mozzarellakaas, paprika,
olijven, champignons, artisjokken,
kapperïjes, uienringen en oregano
Pizza delizzia
15,75
Tomaten, mozzarellakaas, aubergine,
parmezaanse kaas, Parmaham, rucola
en oregano

Pizza amico
13,50
Tomaten, mozzarellakaas, ham, salami,
champignons, paprika, sla, uienringen,
pikant en oregano
Pizza gorgonzola
11,75
Tomaten, gorgonzola- kaas en oregano
Pizza della fattoria
13,50
Tomaten, mozzarellakaas, ham,
salami, worstjes, artisjokken,
olijven en oregano
Pizza al Tonno
12,00
Tomaten, mozzarellakaas, tonijn,
uienringen en oregano
Pizza pupa
14,50
Tomaten, mozzarellakaas, gebakken
stukjes- kipfilet, ananas, banaan
en oregano pikant van smaak
Pizza Lisa
12,50
Tomaten, mozzarellakaas, ham, salami,
ui en oregano Pikant van smaak
Pizza salami
9,75
Tomaten, mozzarellakaas, salami
Pizza tropica
12,50
Tomaten, mozzarellakaas, ham,
ananas, banaan en oregano
Pizza Hawai
12,00
Tomaten, mozzarellakaas, sla,
ananas, banaan en oregano
Pizza ananas
9,00
Tomaten, mozzarellakaas, ananas
Pizza frutti di mare
14,50
Tomaten, mozzarellakaas, mosselen,
kleine garnalen, inktvis, tonijn, uien,
paprika en oregano
Pizza contadino
13,50
Tomaten, mozzarellakaas, katenspek,
geklopt ei, parmezzanse kaas en kruiden
Pizza Bolognese
13,00
Tomaten, mozzarellakaas, gekruid
gehakt en oregano
Pizza Calabrese
14,00
Tomaten, mozzarellakaas,
champignons, gekruid- gehakt, ui,
schapenkaas en oregano pikant van
smaak

Pizza Spartacus
16,00
Tomaten, mozzarellakaas, gebakken
vleesstukjes, uienringen en
speciale kruiden
Pizza Calzone
14,75
Gevulde pizza met diverse ingrediënten
Pizza latina Siciliana
15,75
Gevulde pizza met champignons, ham,
kipfilet, mozzarellakaas, tomaten,
schapenkaas en oregano pikant
Pizza Messina
18,50
Tomaten, mozzarellakaas, gerookte
zalm, scampi's en basilicum

Gegrilde ossenhaas rolletjes op
Siciliaanse wijze, met ui erwtjes In en
speciaal tomatenwijnsaus
Agneddu iddareri
24,90
Lamschouders bereid op opa’s wijze
Osso buco d’agneddu
24,90
Lamsschenkel
Verkrijgbaar Focaccia (famillie pizza)
Ideaal voor feestjes

Insalata-Salades
Insalata fantasia
5.80
Gemengde salade
Insalata Italiana
8,75
Mozzarella, tomaten, basilicum, oregano
en olijfolie
Insalata Niçoise
13,50
Sla, tomaten, komkommer, perziebonen,
tonijn, ei,schapenkaas, olijven, ansjovis
en uiringen, met dressing
Specialità siciliana -Siciliaanse
specialiteiten
Cunigniu Don Giacumu
23,50
Konijn in een zoetzure siciliaanse saus,
bereid op vaders wijze
Lacèrtu profumo dell”Etna
26,80
Ossenhaas met champignons in speciale
wodka saus
Tris di pesce alla daniela
26,80
Scampi, conquilles en witvis
Stuffatu ta rasta
22,75
Kalfsvlees met been, en aardappelen op
siciliaanse wijze, bereid op oma’s wijze
(geserveerd in aardwerk pannetje)
Filetto di pesce bianco
23,75
Witvis met kappertjes knoflook licht
pikante tomatensaus
Bracioli rustuti e itati to sucu 25,80

Euro 55,00 per plaat van cm50bycm70

Openingstijden en afhaalservice
Maandag t/m zaterdag
Van 16:00 - 22:00
Woensdag gesloten
Zon- en feestdagen
Van 15:00 - 22:00
Heeft u geen zin om te koken?
Gewoon bellen en wij zorgen
Dat het voor u klaarstaat
Vincent van Goghstraat 90
5671 GZ NUENEN
Tel. 040-2833656
www.messinanuenen.nl

