
MET EEUWENOUDE TRADITIES,

DE LEKKERSTE PIZZA’S VAN NU



ANTIPASTI OM SAMEN TE DELEN, OF... 

OM NIET TE DELEN

Carpaccio van Bresaola   6,25
Dungesneden Bresaola | truffel mayonaise | pijnboompitten | rucola

Selectie van kaas    6,25
Gorgonzola | Pecorino met truffel | pittige honing 

Gehaktballetjes in tomatensaus   6,25
Huisgemaakte gebraden gehaktballetjes | San Marzano tomaten | knoflook | 
oregano | basilicum

Bruschetta met zalm   6,25
Gerookte zalm | bieslook roomkaas | krokante ui | toast

Burrata    6,25
½ burrata | verse groene pesto | gemarineerde tomaat 

Geroosterde Groenten    6,25
Paprika | wilde cherrytomaatjes | rode ui | aardappel | gepofte knoflook |
balsamico crème

Knoflook flatbread    6,25
Huisgemaakt brood | verse knoflookolie | kruidenboter | rucola

APERITIEF
Gin & Tonic 9,50
La vita è bella gin van Walcher | San Pellegrino Tonica | verse munt | citroen 
Deze Italiaanse gin met biologisch karakter heeft een heel zachte en botanische smaak met een uitgesproken 
mediterraans karakter, geparfumeerd met tonen van Siciliaanse citroen en mandarijn. 

Limoncello Frizzo 9,50
Huisgemaakte Limoncello | Rosanti Prosecco Frizzante | verse munt

Limoncello & Tonic  9,50
Huisgemaakte Limoncello | San Pellegrino Tonica | rozemarijn

Huisgemaakte Scroppino 6,50 
Limoenijs | Rosanti Prosecco Frizzante | wodka 

LAAG & NIET-ALCOHOLISCH
Torres Natureo Muscat 0.0% 5,25 
Deze alcoholvrije wijn oogt helder. De geur is rijk, uitbundig en bloemig (rozen) en in de smaak 
fris en levendig. Het milde restzoet is mooi in balans met frisse zuren.

Gin & Tonic 0.0%  9,50
Seedlip Spice 94 0.0% | San Pellegrino Tonica | verse munt | citroen 
Deze alcoholvrije gin is aromatisch met tonen van krachtige specerijen, citrus en heeft een subtiele bittere 
smaak. Verder bevat deze gin geen calorieën, suiker, zoetstoffen, kunstmatige smaken of allergeen. 

vandeStreek Playground IPA <0,5% 4,75
Eindelijk een alcoholarm bier met smaak! Deze IPA is gebrouwen met 5 soorten Amerikaanse hop, 
maar bevat nagenoeg geen alcohol. Hierdoor ruik en proef je de smaken van citrusvruchten, 
tropisch fruit en aangename bitterheid.

Grolsch 0.0% 3,75 

Grolsch Radler 0.0% 3,95 
Echt gebrouwen, echt vruchtensap, echt fris! Deze Radler is licht zoet en fris van smaak.

Daar waar eeuwen geleden de Italianen de pizza als een gezonde maaltijd 
beschouwden, bestaat de moderne pizza vooral uit koolhydraten. Aangezien wij bij 
Satriale’s graag een lekkere én gezonde pizza willen serveren, maken wij gebruik van 
het decennia oude moederdeeg ‘Pinsa Romana’ en het beste van de Napolitaanse én 
Romeinse pizzastijl. 

Daarnaast verwerken onze pizzabakkers de pizzabollen uitsluitend met de hand van bol 
tot bodem. Een deegroller of ‘deegpletter’ is in onze keuken ten strengste verboden! Het 
verschil zit ‘m dus in het deeg en de bereiding. En dat proef je...O
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Focaccia    7.25 
Versgebakken pizzabrood | verse rozemarijn | zeezout | extra vierge olijfolie | 
bruschetta dip 

 
SALADES

Rucola & Oude kaas      6,25
Rucola | Noord-Hollandse overjarige kaas | basilicum vinaigrette

Caprese    8,25
Wilde cherrytomaatjes | buffelmozzarella | rode ui | oregano | basilicum |
 extra vierge olijfolie

AUTHENTHIEKE PIZZA’S

Marinara    9,50
San Marzano tomaten | verse knoflookolie | basilicum |
wilde oregano | extra vierge olijfolie 
Topping tip: gemarineerde ansjovis + 2,50 
Dranksuggestie: Preciso Nero d’Avola, Italië   4,75

Margherita    11,50
San Marzano tomaten | buffelmozzarella | basilicum | extra vierge olijfolie
Topping tip: rucola + 1,00  

 optie: met vegan mozzarella
Dranksuggestie: Preciso Pinot Grigio Rosé, Italië   5,25

Vegetariana      16,50
San Marzano tomaten | buffelmozzarella | aubergine | gele courgette |
gemarineerde artisjok | Taggiasche olijven | Grana Padano D.O.P. |
wilde oregano | extra vierge olijfolie

 optie: met vegan mozzarella
Dranksuggestie: Preciso Grillo, Sicilia, Italië  4,75 

Tartufo e funghi    16,00
Provolone | truffel ricotta | Pecorino met truffel | kastanje champignons | 
pijnboompitten | gemarineerde peterselie
Topping tip: krokante bacon + 2,50
Dranksuggestie: Grimbergen Blond  5,50

Salame Napoli   14,00 
San Marzano tomaten | buffelmozzarella | Napolitaanse salami
Dranksuggestie: Pilsner Urquell   4.25 

Quattro Formaggi    15,00 
Provolone | Taleggio | Gorgonzola | Grana Padano D.O.P. | basilicum 
Topping tip: San Marzano tomatensaus + 1,00
Dranksuggestie: Epicuro Primitivo, Puglia, Italië  6,00

Diavolo   16,50 
San Marzano tomaten | buffelmozzarella | Nduja (pikante smeerbare worst met 
zongerijpte rode pepers) | Spianata piccante | Taggiasche olijven | gepofte rode ui 
Dranksuggestie: Grimbergen Blond  5.50

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

 = vegan
 = vegetarisch
 = tip
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San Marzano tomaten = de heilige graal in tomatenland. 
Tomaten welke groeien op de vulkanische bodem aan de 
Sarno-rivier, aan de voet van de Vesuvius.

D.O.P. = Denominazione di Origine Protetta, oftewel gecer ti-
ficeerde, lokaal verbouwde en verpakte producten. 

Al onze pizza’s worden standaard bereid met verse buffel-
mozzarella; vol, romig en lichtzuur van smaak. 



VERRASSENDE PIZZA’S  

PESTO & STRACCIATELLA   16,50
Verse basilicum pesto | wilde tomaten | Stracciatella (Italiaanse kaassoort – 
de smakelijke, romige vulling van een buffelburrata) | rucola | pijnboompitten | 
basilicum | extra vierge olijfolie
Dranksuggestie: Preciso Nero d’Avola, Italië  4,75

Zalm & RUCOLA    16,75
Warm gerookte zalm | bieslook roomkaas | gepofte rode ui | appelkappertjes |
wilde cherrytomaatjes | rucola | extra vierge olijfolie | citroen 
Dranksuggestie: Bolla Soave Classico Retro DOC, Italië  6,00 

Spinazie & roomkaas   15,00
Vegan kruiden roomkaas | geroerbakte wilde spinazie | kastanje champignons | 
gepofte rode ui | knoflook | tomaten crumble | extra vierge olijfolie
Dranksuggestie: Epicuro Pinot Grigio, Sicilia, Italië  5,25

Gedroogde Ham & Truffel   16,00
San Marzano tomaten | truffel ricotta | Prosciutto crudo (Italiaanse
drooggeharde ham) | Grana Padano D.O.P. | rucola | extra vierge olijfolie 
Dranksuggestie: Morando Negroamaro del Salento, Italië   5,25 

Satriale’s   17,50
San Marzano tomaten | wilde cherrytomaatjes | Prosciutto crudo (Italiaans 
drooggeharde ham) | Burrata | pistache | rucola | 
Noord-Hollandse overjarige kaas | extra vierge olijfolie 
Dranksuggestie: Rosanti Prosecco Frizzante  5,75

DIRTY Margherita   13,75
San Marzano tomaten | buffelmozzarella | Gorgonzola | Nduja (pikante smeerbare 
worst met zongerijpte rode pepers) | chili flakes | basilicum | extra vierge olijfolie
Dranksuggestie: VandeStreek Playground IPA <0,5%  4,75

Geit & Courgette    15,75 
Verse basilicumpesto | gele courgette | geitenkaas | rode bieten ketchup | 
rucola | pijnboompitten | extra vierge olijfolie
Topping tip: krokante bacon + 2,50

 optie: met vegan geitenkaas
Dranksuggestie: Bolla Soave Classico Retro DOC, Italië  6,00 

BBG  16,00 
San Marzano tomaten | buffelmozzarella | huisgemaakte gebraden gehaktballetjes | 
krokante bacon | Gorgonzola | gepofte rode ui | pittige honing | sesam
Dranksuggestie: Grimbergen Dubbel  5.50

Vraag naar onze wisselende Pizza Special

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

 = vegan
 = vegetarisch
 = tip
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A Na lang zoeken hebben wij de juiste partij gevonden die 

wél een lekkere glutenvrije bodem heeft ontwikkeld. Door 
de combinatie van rijst-, soja- en maismeel, en met een 
gistingsproces van natuurlijke suikers, is deze glutenvrije 
pizza een feestje in je mond. Door deze combinatie heb je 
het gevoel dat je een normale pizza eet.

Door onze manier van bereiden kunnen we een volledig 
glutenvrije omgeving helaas niet garanderen. Overleg bij 
twijfel met een van onze medewerkers.

+ 3,00



KOUDE DRANKEN 
Coca Cola 2,90 
Coca Cola Zero 2,90 
Lipton Ice Tea 3,20 
Lipton Ice Tea Green 3,20 
Acqua Panne plat  klein 2,95 | groot 5,95 
San Pellegrino Acqua Minerale bruis klein 2,95 | groot 5,95 
San Pellegrino Limonata citroen  3,20 
San Pellegrino Aranciata Rossa bloedsinaasappel  3,20 
San Pellegrino Tonica 3,20 
Bundaberg Ginger Beer 375 mL 4,75 
Straight from Down Under. Verfrissende alcoholvrije drank met pittige afdronk. 

Appelaere 100% natuurlijk sap 3,10
Agroposta natuurlijke limonadesiroop 3,10
Keuze uit framboos of vlierbloesem. 

BIER VAN DE TAP
Pilsner Urquell 300 mL 4,25 
Plzeňský Prazdroj (Tjechische naam) is een biermerk uit de Tsjechische stad Pilsen.
Het wordt sinds 1842 gebrouwen en geldt als het eerste pilsener bier. 

Pilsner Urquell 500 mL 7,00 
Grolsch Puur Weizen  5,00 
Een natuurtroebel tarwebier gebrouwen volgens het Reinheitsgebot.
Volfrisse weizensmaak met de karakteristieke geuren van fruit en kruidnagel. 

VandeStreek – craft beer from Utrecht – wisseltap vanaf 5,50
Kwaliteitsbieren gebrouwen met smaak, om op ieder moment van te genieten.

BIER OP FLES
Grimbergen Blond 5,50 
Licht fruitig & volrond. Dit abdijbier is lichtfruitig en evenwichtig zoet-bitter met
een uitgesproken volronde smaak. 

Grimbergen Dubbel 5,50 
Volrijk. Een rijk, zoet-bitter bier met veel volheid en toetsen van karamel. 

Grimbergen Tripel 6,00 
Bitterzoet. Een klassieker onder de adbijbieren. Deze tripel heeft een bitter-zoete, 
pittige en uiterst volronde smaak.  

Grolsch Radler 2% 3,95
Echt gebrouwen, echt vruchtensap, echt fris! Deze Radler is licht zoet en fris van smaak.

WITTE WIJN
Epicuro Pinot Grigio, Sicilia, Italië,  glas 5,25 | fles 27,50
Rijp fruit van perzik en peer, makkelijk doordrinkbaar. 

Preciso Grillo, Sicilia, Italië  glas 4,75 | fles 24,50
Citroen, limoen, perzik en exotisch fruit. Soepel in de mond en toegankelijk. 

Bolla Soave Classico Retro DOC, Italië  glas 6,00 | fles 31,50
Citrus, bloemen en honing. Zacht en elegant. 

RODE WIJN
Morando Negroamaro del Salento, Italië   glas 5,25 | fles 27,50
Stevig, krachtig, smaakvol en soepel. Stevige mooi afgeronde tannines. 

Preciso Nero d’Avola, Italië   glas 4,75 | fles 24,50
Zwarte kersen, bramen en kruidig. Zacht en toegankelijk.

Epicuro Primitivo, Puglia, Italië   glas 6,00 | fles 31,50
Vol, rijk en zwoel. Donker overrijp en zoetig fruit.

ROSE WIJN
Preciso Pinot Grigio Rosé, Italië   glas 5,25 | fles 27,50
Lichtroze rose. Aardbeien, frambozen en bloemen. Fris en droog. 

BUBBELS
Rosanti Prosecco Frizzante                                                                                  glas 5,75     
Fruitig en floraal. Elegant en fris gekristalliseerd fruit.

Bolla Prosecco Spumante DOC Extra Dry fles 32,50
Appel, peer en bloemen. Zachte mousse met frisse, zachte zuren.



DESSERTS 

HUISGEMAAKTE TIRAMISU    6,50 
Savoiardi koekjes | romige mascarpone | espresso van Bagels & Beans | 
Schrobbelaer | cacao 

AFFOGATO   5.75 
Bolletje vanille roomijs | shot espresso
Topping tip: slagroom + 0,50 

CALIMERO   7,50 
Bolletje vanille roomijs | Bombardino (eierlikeur) | shot espresso | slagroom 

HUISGEMAAKTE SCROPPINO   6,50 
Limoenijs | Rosanti Prosecco Frizzante | wodka

KINDERIJSJE   4,50 
Bolletje vanille roomijs | chocolade saus | discodip

LIKEUREN
Huisgemaakte Limoncello  4,80 
Onze huisgemaakte likeur van biologische citroenen.

Onze overige likeuren komen van Destilleria Walcher, een familie destilleerderij 
uit Noord-Italië. Walcher destilleert volgens traditionele methoden 
verrassende smaken. Pure smaken, puur genieten! 

Grappa d’Oro Riserva 4,80 
Deze Grappa kenmerkt zich door de perfecte harmonie van edelhout, 
vanille en frisse vers fruit nuances. 

Bombardino • liquore all’uovo classico 4,80 
Deze Zuid-Tiroolse likeur is een klassieker voor het koude seizoen; 
gemaakt van frisse berglucht melk, Caribische rum en vers eigeel. 

Amaretto biologico • liquore artigianale 4,80 
Overheerlijke Amaretto gemaakt van biologische ingrediënten 
waaronder échte bittere amandelen, de fijnste biologische bourbon 
vanille uit Madagaskar en de beste cacaobonen uit Peru. 

KOFFIE & THEE 

Onze koffie komt van het familiebedrijf Manetti uit Venetië. De allerbeste pure espressokoffie, 
biologisch geteeld en met die typische Noord-Italiaanse smaak.
Koffie 2,60 
Espresso enkel 2,50 | dubbel 3,50 
Espresso Macchiato enkel 2,60 | dubbel 3,60 
Cappuccino 3,25 
Latte Macchiato 3,40
Pickwick Slow Tea 2,95
Verse Muntthee 3,40 
Verse Gemberthee 3,40

7 dagen in de week open van 16 tot 22 uur 
info@satriales.nl | 030 737 1137 | Plantage 1b, 3551 DE  Utrecht

LIKEUR VOOR THUIS: 

ONZE HUISGEMAAKTE LIMONCELLO*
When life gives you lemons… maak dan huisgemaakte, authentieke Limoncello.
Of laat die stap aan ons over. Om je lippen bij af te likken!

* Alleen om mee te nemen 750 mL    29,50


