Ristorante Novecento
Wij vinden het belangrijk dat het voor iedereen mogelijk is om te genieten van (h)eerlijk
Italiaans eten en drinken. Dit is tevens de belangrijkste kernwaarde in onze
bedrijfsvoering. Een restaurant waar iedereen, van veganist tot vleesliefhebber, zich
prettig en thuis voelt om te komen dineren. Daarnaast is het voor ons belangrijk een
breed publiek te dienen en dat iedereen welkom is. Dit doen wij door u, de gasten, de
mogelijkheid te bieden om voor uiteenlopende budgetten bij ons te komen genieten. Dit
maakt het dat er voor de hele familie iets te kiezen is, hoe uiteenlopend deze ook is.
Familie staat bij ons, net als bij veel van onze gasten, hoog in het vaandel. Novecento is
altijd een familiebedrijf geweest. Dit is na 25 jaar door ons overgenomen van de vorige
generatie, Lily & Alfred Godfroy.
Ons brede aanbod maakt ook dat wij het keurmerk “Gastvrij voor Vegetariërs” hebben. De
Italiaanse keuken leent zich daar uitstekend voor. Ook voor veganisten zijn wij gastvrij
door een breed opgezette menukaart aan te bieden.
Daarnaast is het is voor ons erg belangrijk om op een duurzame, maatschappelijk
verantwoorde manier te ondernemen. Daarom maken wij gebruik van groene energie,
scheiden wij ons afval en wordt het gerecycled. Waar mogelijk kopen we biologische of
scharrel-producten in. Zo zijn onze wijnen biologisch, van goede kwaliteit, (veganistisch)
en betaalbaar. Want iedereen mag immers genieten van een goed glas wijn.
Kortom we vinden het belangrijk om in te spelen op allerlei ontwikkelingen, onze gasten
blij te maken en maatschappelijk ons steentje bij te dragen. Dat maakt voor ons
ondernemen plezierig en de moeite waard. Maar onze belangrijkste drijfveer is natuurlijk
dat Italiaans eten waanzinnig lekker is en wij u een fantastische avond willen bezorgen!

Allergenen en dieetwensen
Met onderstaande icoontjes op onze menukaart kunt u zelf zien wat u kunt eten en wat niet. Maar let
op! Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen er vanwege contaminatie altijd sporen van allergenen terug
te vinden zijn in onze gerechten. Omdat wij b.v. zelf ons deeg maken zullen er (doordat het door de
lucht verstuift) minimale sporen van gluten in bijna alle producten aanwezig zijn.
De allergieën waarop de gerechten zijn gecontroleerd op aanwezigheid van:
Pinda’s: aanwezig wanneer er pinda’s en/of producten op basis van pinda’s
gebruikt zijn.
Koemelk: aanwezig wanneer melk en/of producten op basis van melk of lactose
gebruikt zijn.
Noten: aanwezig wanneer er notens en/of producten op basis van noten
gebruikt zijn.
Vis: aanwezig wanneer er vis en/of producten op basis van vis gebruikt
zijn.
Schaal- en schelpdieren: aanwezig wanneer er schaal- en schelpdieren en/of
producten op basis van schaal- en schelpdieren gebruikt zijn.
Gluten

Sesam

Ei

Lupine

Soja

Weekdieren

Selderij

Zwaveldioxide en sulfieten

Mosterd
SPELT Al onze pizza’s zijn ook te verkrijgen op een lactose-vrije speltbodem. Een veganistisch en
gezonder alternatief voor onze reguliere pizzabodem.
Vegetarisch: gerechten zonder vlees of vis
Vegan: gerechten zonder dierlijke producten
Glutenvrij: Gerechten met het glutenvrije teken kunnen glutenvrij besteld worden.
Echter werken wij met meel en bloem in onze keuken. Hierdoor kunnen onze
gerechten sporen van gluten bevatten
Allergieën en dieetwensen blijven in alle gevallen uw eigen verantwoordelijkheid.

Om te delen
Zin in meerdere smaken? Bestel verschillende gerechtjes om te delen.We serveren bij verschillende
voorgerechten vers gebakken brood met rozemarijn en zeezout

Antipasto Emilia-Romagna 19.75
Een rijke combinatie van Italiaanse voorgerechten zoals: gemarineerde Hereford carpaccio,
parmigiana di melanzane, parmaham met honingmeloen, spinata romana, gebakken
knoflookchampignons en een pizzettes.

Antipasto Emilia-Romagna Vegetariano 19.75
Een rijke combinatie van Italiaanse voorgerechten - Parmigiani di melanzane, gegrilde
groentes, knoflookchampignons, burrata, gemarineerde olijven, Grana Padano en pizzettes

Viaggio di carne 9.5
Een voorgerecht om te delen met parmaham, spinata romana, chorizo en versgebakken
pizzabrood

Viaggio di piacere 9
Een voorgerecht om te delen met crostini, olijven, tomaat-mozzerella en pesto, pittige rode
pepers gevuld met feta

Bruschetta trio 8.5
Classica, funghi en salmone gorgonzola pera

Crostini 8.5
Onze klassieker, versgebakken pizzabrood met Grana Padano, zeezout, rozemarijn
geserveerd met pesto en tapenade

Bruschetta classica 4.5
Tomaten bruschetta, knoflook, basilicum, rode ui

Voorgerechten
Carpaccio di filetto 9
Gemarineerde flinterdun gesneden Hereford met olijven, grana padano, olijfolie, rode ui,
rucola en half zongedroogde tomaatjes

Grandi gamberetti 7.5
Grote garnalen bereid in witte wijn, knoflook, peterselie en huisgemaakte kruidenboter

Verdure grigliate 7.5
Op Italiaanse wijze gegrilde groente met een balsamico siroop en edelgist

Pizza
10.5
Vegan speltdeeg +1 | vegan kaas +1 | Glutenvrije bodem +3

Salame
Tomatensaus, kaas en salami

Pesto
Tomatensaus, kaas, pesto, verse tomaat en mozzarella

Salmone
Tomatensaus, kaas, spinazie, mozzarella en gerookte zalm

Quattro stagioni
Tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham en salami

Macedonia
Tomatensaus, kaas, ham en ananas

Pista
Een gezondere keuze met tomatensaus, kaas en een salade van bladsla, rode ui, tomaat,
pecorino romano en sesamzaadjes. Lager in calorieën

Quatro Formaggi
Tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, Parmezaanse kaas

Pizza Deluxe
12
Vegan speltdeeg +1 | vegan kaas +1 | Glutenvrije bodem +3

Tex mex
Tomatensaus, kaas, mozzarella, Mexicaans gekruid gehakt, champignons, gesneden
ijsbergsla gegarneerd met zure room en jalapenopepers

Toscane
Tomatensaus, kaas, zalm, ansjovis, asperges, rode ui, artisjokken en knoflook

Dantes inferno
Tomatensaus, kaas, pepperoni, spekjes, jalapenopepers, uien en tabasco

Espagnol
Tomatensaus, kaas, chorizo, paprika, olijven, artisjokken en jalapenopepers

Alla foresta
Tomatensaus, kaas, truffelmayonaise, rucola, spekjes en champignons

Da sorella
Tomatensaus, gorgonzola, verse spinazie, zongedroogde tomaat en gerookte pepersaus

Con Brie
Tomatensaus, kaas, gemengde noten, honing en brie

Pizza Speciale
14

Burrata
Tomatensaus, kaas, burrata, truffelbalsamico en rucola
(+ parmaham +2.5)

Grigliata
Tomatensaus, kaas, gegrilde groentes, pecorino en balsamico
(+gorgonzola +2.5) (ook vegan te bestellen)

Fichi
Tomatensaus, kaas, vijgen, gekarameliseerde ui, pecorino (+parmaham 2.5)

Calzone
13
De calzone is een rijk gevulde dichtgevouwen pizzaspecialiteit.

Porto
Een viscalzone met tomatensaus, kaas, gerookte zalm, broccoli, artisjokharten, dille en
mascarpone

Buon gustaio
Een calzone voor de vleesliefhebber, gevuld met tomatensaus, kaas, salami, ham, kipfilet,
paprika en mozzarella

Giardiniera
Een vegetarische gevulde calzone met tomatensaus, kaas, champignons, jalapenopepers,
paprika, artisjokharten en gorgonzola

Vegan Pizza
12
Onze pizza specialiteiten, 100% plantaardig.

Pista
Speltpizza met tomatensaus, vegan kaas, bladsla, rode ui, tomaat en sesamzaadjes

Spinaci
Speltpizza met tomatensaus, vegan kaas, spinazie, olijven en sesamzaadjes

Additieven
+1

Kappertjes

Mozzarella

Pecorino

Ananas

Olijven

Salami

Pijnboompitten

Ei

Paprika

Rucola

Gerookte zalm

Ui

Zure room

Pepperoni

Vegan spekjes

IJsbergsla

Tomaat

Spekjes

Spinazie

Aubergine

Vegan pizzakaas

+ 1.50

+ 2.5

+3

Speltbodem

Artisjok

Asperges

Glutenvrije

+ 1.5

Chorizo

Bolognesesaus

pizzabodem

Ansjovis

Pesto

Garnalen

Broccoli

Gehakt

Gorgonzola

Champignons

Ham

Gehakte nootjes

Jalapenopepers

Kip

Parmaham

Pasta
10.5
Onze penne en spaghetti zijn lactose en ei-vrij.
Dieetwensen? Allergieën? Meld het ons.
Tip: Upgrade je pasta met rucola (+1.5) | Glutenvrije penne

Spaghetti Spinaci
Geroerbakte spinazie, knoflook, nootjes en spaanse peper in tomatensaus

Spaghetti bolognese
Pikante saus met rundergehakt en groenten

Penne Avocado
Salsa van avocado, basilicum, citroen, rode ui en knoflook met pomodori semi secchi

Penne pollo con limone
Kip, paprika, ui, limoen, room, Spaanse peper, koriander en
sojasaus met citroenrasp

Spaghetti al pesto
Salsa van verse basilicum, parmezaan, pijnboompitten met pomodori semi secchi

Lasagne al forno
Italiaanse pastaspecialiteit met rundergehakt en met kaas gegratineerd

Parmigiana di melanzane
Traditionele ovenschotel met aubergines en Parmezaanse kaas

Pasta Deluxe
Optie tot glutenvrij
12

Spaghetti Migliore
Gamba’s in een saus van zongedroogde tomaten met rucola en verse pecorino romano

Spaghetti Chorizo
Chorizo, aubergine en rode ui in een pittige tomatensaus

Penne salmone con asparagi
Gerookte zalm, groene asperges, rucola en een groene kruiden-roomsaus

Ravioli
Gevuld met ricotta en spinazie in een gorgonzola-champignonsaus

Gnocchi
Aardappelpasta met rode ui, spekjes, champignons en knoflook in een wittewijnsaus
(ook vegan mogelijk +1,50

)

Spaghetti Mare Bianco
Gamba’s bereid in witte wijn, knoflook, ui en verse kruidenboter

Piatto
Gamba con pane 19
Grote gamba’s bereid in een pittige tomatensaus geserveerd met
versgebakken pizzabrood

Biefstuk Tagliata 19.5
Toscaanse specialiteit van getrancheerde Hereford biefstuk met rozemarijn, citroen, pecorino romano,
balsamico-siroop, geserveerd op een bedje van rucola en crostini

Scallopine di vitello alla Novecento 21
Hereford biefstuk medaillons met krokante parmaham, tomaat en salie, gegratineerd met
mozzarella een balsamico-vinaigrette en frietjes

Bistecca con gorgonzola 19.5
Getrancheerde Hereford biefstuk in gorgonzola-champignonsaus geserveerd met een
gemengde salade en frietjes

Grande carpaccio 17.5
Gemarineerde flinterdun gesneden Hereford met olijven, grana padano, olijfolie, rode ui, rucola en half
zongedroogde tomaatjes. Geserveerd met warm knoflookbrood

In umido
14
Drie speciale stoofgerechten uit de Italiaanse streken Toscane en Umbrië. Geserveerd met
warm knoflookbrood en een salade.
Tip: gegratineerd met gorgonzola (+2,-)

Pollo in Umido
Malse stukjes kipfilet met sjalotjes, champignons en knoflook in pikante
tomatensaus. Gesmoord met een scheutje room en gegratineerd met kaas

Stufato di pesce
Gemengd zeebanket met broccoliroosjes en verse kruiden in witte wijn met
kreeftenboter gestoofd

Verdure in umido
Vegetarische Toscaanse groentenstoofschotel met aubergine, paprika,
champignons, ui, verse tomaat en knoflook gegratineerd met kaas (optie

)

Insalata
Geserveerd met warm knoflookbrood

Spinaci 11
Salade met rucola, spinazie, pomodori semi sechi, olijven, pecorino romano,
geroosterde gemengde noten en een balsamicosiroop

Burrata 13.5
Sla-melange, truffelbalsamico, nootjes, pommodori semi sechi
(+parmaham 2,50)

Bijgerechten
Deze zijn los te bestellen in combinatie met een voor- of hoofdgerecht.

Mista 4

Portie gemarineerde olijven 3.5

Gemengde salade van het seizoen

Brood met knoflooksaus 4

Brood met kruidenboter 4

Portie bolognesesaus 4.25

Portie kruidenboter 1
Portie knoflooksaus 1

Portie frites 3.75
Truffelmayonaise 1
Portie pesto 1.5

Portie tapenade 1.5

Mayonaise 0.2

Kindermenu
Pasta of Pizza 8.5
Alle pizza’s en pasta’s, m.u.v de luxe, speciale en de lasagnes, kunnen besteld
worden in kinderformaat

Pollo bambino 8.5
Gegrilde kipfilet, geserveerd met frietjes, fruitsalade en mayonaise

Dolce
Scroppino Classico 8

Pornstar Stephano 8.5

IJskoude lekkernij met citroensorbetijs, vodka
en prosecco

Scroppino met citroensorbetijs, passievrucht,
vanillevodka en prosecco

Tiramisu 6.5

Citroen sorbetijs met seizoensfruit 6.5

Traditioneel Italiaans gebak

Dame noir 6.5
Limone crostata 6.5

Chocolade ijs met vanillesaus

Citroen/limoncello-taartje op Bastogne bodem
Ook met limoncello te bestellen voor 8.5

Bambino 4.5
Kinderijsje met twee bolletjes vanille-ijs,
slagroom en aardbeiensaus

Gelato kletskop 6.5
Kletskoppen met vanille- en stracciatella-ijs,
gehakte nootjes, karamelsaus en slagroom

Hemelse modder 6.5
Gemaakt van Tony Chocolonely chocolade

Caﬀè speciale
Espresso martini 9.5

French coffee 8.5

Cocktail met espresso, vodka en kahlua

Koffie met Grand Marnier en slagroom

Cioccolatini 9.5

Italian coffee 8.5

Geïnspireerd op onze beroemde torta al
cioccolato, chocoladetaart in een cocktail.

Koffie met Amaretto en slagroom

Irish coffee 8.5

Kiss of fire 8.5

Koffie met Jameson, bruine suiker en slagroom

Koffie met Tia Maria, Cointreau en slagroom

