
Pizza’s met vis en vlees
41 Capriciosa  12,25

tomaten, kaas, garnalen, zalm, ham, salami

43 Dinamite pikant   13,50
tomaten, kaas, tonijn, ham, champignons, asperges,  
paprika, knoflook

44 Mista   13,50
tomaten, kaas, garnalen, zalm, ham, salami, champignons

Vegetarische pizza’s
47 Alla sarda   14,50

tomaten, kaas, schapenkaas, mozzarella,  
gorgonzola, olijven, paprika, knoflook

49 Funghi  9,75
tomaten, kaas, champignons

50 Margherita   8,75
tomaten, kaas

51 Peperone    11,25
tomaten, kaas, paprika, champignons, uien, pikant

53 Pizza Rucola  12,25
tomaten, kaas, verse tomaten, rucola,  
knoflook, parmezaanse kaas

Kinderpizza’s
Alle pizza’s zijn in bambinoformaat verkrijgbaar! 
(Hiervoor wordt 1,- in mindering gebracht op 
de normale prijs.)

Onze kok werkt zoveel mogelijk met verse producten. 
Zo kunt u dan ook op bestelling (minimaal een week van 
tevoren) andere gerechten bestellen.

Onze pizza’s worden 
standaard belegd met 

tomatensaus en 
100% Mozzarella kaas !

Pizza’s met vis
01 Adriatica  11,75

tomaten, kaas, tonijn, garnalen, ansjovis

06 Funghi alla Marinera   13,50
tomaten, kaas, champignons, garnalen, zalm, 
mosselen, pikant

08 Tonno   11,00
tomaten, kaas, tonijn, uien en knoflook

Pizza’s met vlees
10 Bella Donna   13,00

tomaten, kaas, kipfilet, broccoli, paprika, uien, pikant

13 California   13,75
tomaten, kaas, kipfilet, champignons, broccoli, uien,  
paprika, ananas, knoflook

14 Calzone     12,50
dubbelgeslagen pizza met tomaten, kaas, salami, ham

16 Carbonara   13,50
tomaten, kaas, salami, ham, spek

19 Dell Cacciatore   17,75
tomaten, kaas, ossenhaas, ham, salami, spek,  
champignons, uien, gorgonzola, mozzarella, pikant

21 Di Mamma    13,50
tomaten, kaas, spek, uien, artisjokken, paprika,  
asperges, gorgonzola, pikant

22 Franco   14,75
tomaten, kaas, ham, salami, champignons, gorgonzola,  
uien, artisjokken, pikant

23 Grandiosa   13,75
tomaten, kaas, salami, ham, champ., asperges, olijven,  
paprika, artisjokken

24 Maffiosa    14,75
tomaten, kaas, ham, gorgonzola, champignons, olijven,  
paprika, parmez. kaas, pikant

27 Paesana (van het platteland) 13,75
tomaten, kaas, ham, salami, spek, champignons, uien      

28 Italia 90       15,75
tomaten, kaas, ossenhaas, spek, paprika,  
oesterzwam, mozzarella, gorgonzola, knoflook, pikant

29 Prosciutto     9,50
tomaten, kaas, ham

31 Salami   9,50
tomaten, kaas, salami

32 Santa Lucia Speciale   13,25
tomaten, kaas, salami, ham, artisjokken, uien,  
champignons, asperges, pikant

33 Stregone   11,25
tomaten, kaas, spek, champignons, paprika, uien, pikant

37 Hawaii   10,00
tomaten, kaas, ham, ananas

38 Parma  13,50
tomaten, kaas, verse tomaten, rucola, parmaham,  
parmezaanse kaas, knoflook

Heeft u een 

allergie?

Meld 

het ons!



Primi piatti/ Voorgerechten
Pane e burro 6,00

warme broodjes met kruidenboter 

Antipasto di funghi alla Genovese  7,50
champignons in knoflook, peterselie en roomsaus 

Antipasto Laragosta    12,25
parmaham san daniele, peccorino kaas, salami,  
olijven, mozzarella en dressing

Bruschetta con pomodoro  8,00
geroosterde pizzabrood belegd met verse tomaten,  
basilicum en dressing

Carpaccio      12,25
dunne plakjes ossenhaas op een bedje van ijsbergsla,  
gemarineerd met citroen, olijfolie en parmezaanse kaas 

Porzione d’olive  4,75
gemengde olijven met een dressing van kruiden

Prosciutto e Melone 8,75
parmaham met meloen

Insalata Caprese   8,75
verse tomaten met mozzarella, knoflook, olijfolie, peterselie,  
italiaanse kruiden en basilicum

Insalata Mista     5,75
gemengde salade

Insalata Primaverile   8,25
gemengde salade met tonijn, uien, paprika

Secondi piatti/ Hoofdgerechten
Pasta 
 

U kunt een keuze maken uit spaghetti, 
penne, tagliatelle, 

Aglio, olio, e peperoncini  10,00
gebakken in olijfolie, knoflook en pikant met  
peterselie en parmezaanse kaas

Alla Carbonara    11,50
ei, spek, parmezaanse kaas, peterselie en room

Bolognese  11,00
gehakt met peterselie en parmezaanse kaas in tomatensaus

Burinata    12,50
uien, champignons, ham, salami, knoflook,  
parmezaanse kaas, room en tomatensaus, pikant

Frutti de Mare   13,75
diverse soorten vis, knoflook en tomatensaus,  
afgeblust met witte wijn

L’aragosta    15,25
ossenhaas in olijfolie met oesterzwam, champignons,  
uien knoflook, beetje pikant en parmezaanse kaas

Lasagna
de bereidingstijd van de ovengerechten  
bedraagt circa 30 minuten
      

Bolognese  13,25    
met kaas, gehakt en tomatensaus

Frutti di mare   13,75
met diverse soorten vis, tomatensaus en knoflook

Openingstijden
Woensdag t/m zondag

van 16.30 tot 20.30 uur

Afhalen
Vanaf 14.00 zijn wij bereikbaar voor bestellingen.

Dit kan uitsluitend telefonisch!
Er worden geen bestellingen in het restaurant aangenomen!

BETALING ALLEEN VIA PIN MOGELIJK!

Kerkstraat 171 - Hoogezand 
Telefoon 0598 38 01 73

www.dameloni.nl

Cadeaubonnen
zijn verkrijgbaar in diverse bedragen. 
Leuk voor een verjaardag, trouwdag, 

relatiegeschenk of Valentijnsdag!

Om wachttijden te voorkomen kunt u uw  
bestelling ook telefonisch doorgeven!


