
Bambino

pagina
da colorare
Veel plezier met kleuren en
leer ondertussen een beetje Italiaans.

Goedemiddag
hoe gaat het?

Buon pomeriggio, 
come stai?

Lust je een ijsje?
Hai voglia di un gelato?

Italiaans ijs is heerlijk.
Il gelato italiano è buonissimo. 

Aardbei of citroen...
Fragola o limone...

Wil je 2 of 
3 bolletjes ijs?
Vuoi 2 o 3 palline

di gelato?

Tot ziens!
A presto!

Met slagroom?
Con panna
montata?

Gusto
Gelato o sorbetto
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Antipasti
Bruschetta al pomodoro  3,50
Drie geroosterde broodjes met tomatensalsa.

Prosciutto e melone  5,50
Prosciutto crudo met meloen.

Bambino gourmet 6,00
Een kleine proeverij van parmaham met meloen, bruschetta,
kruidenboter, soepstengel en mini mozzarella.

Pasta e pizza 
Penne alla Bolognese  7,00
Penne pasta met een bolognesesaus en Parmezaanse kaas.

Lasagna bolognese  7,50
Lasagne met een bolognesesaus en bechamel.

Spaghetti al pomodoro   6,00
Spaghetti met een saus van tomaten, Parmezaanse kaas en basilicum.

Pizza Margherita  5,00
Tomatensaus, mozzarella en basilicum.

Pizza Salami 7,50
Tomatensaus, salami en mozzarella.

Pizza Prosciutto  7,50
Tomatensaus, prosciutto cotto en mozzarella. 

Dolci
Tiramisù all’ arancia  4,00
Mascarpone, lange vingers en sinaasappel.

Calzone alla Nutella  6,00
Een kleine pizza calzone met Nutella en fruit van het seizoen.

Gelato o sorbetto 3 bollen 3,50 / extra bol 1,50
Je kunt kiezen uit: vanille-, chocolade- en pistacheroomijs en uit citroen-, aardbei- 
en sinaasappelsorbetijs. Deze gelato maak je helemaal af met fruit of slagroom. 

Onze kleine gasten zijn vaak onze grootste fijnproevers. Je mag ook een gerecht 
kiezen van de kaart voor volwassenen. Dan maken wij er een kinderportie
van voor de helft van de prijs. Eet smakelijk.
Mag je wel alles eten? Vraag het ons en wij vertellen je graag welke ingrediënten
we gebruiken voor onze gerechten.

 Vegetarisch gerecht

Calcolare
Wie kan er goed rekenen?

G
u

st
o Sudoku

Teken in de lege vakjes
de pizzapunt salami, 
de bruschetta, het ijsje
en de pizza margherita. 
Maar let op dat op 
elke regel, in elke kolom 
én in elk vierkant 
geen twee dezelfde
gerechten mogen staan.

1  Lorenzo is piloot en vliegt van Milaan
 met een tussenlanding in Bologna,
 via Florence naar Rome.
 Hoeveel kilometer
 heeft hij gevlogen?

2  Een luchtballon vaart op de wind.
 Sofia zit in de luchtballon van
 Florence naar de hoofdstad.
 Hoeveel kilometer heeft zij met
 de luchtballon afgelegd?

3 Gondolier Francesco
 vaart van Venetië naar
 Verona en weer terug.
 Hoeveel kilometer was
 deze gondeltocht?

4  Kapitein Julia vaart met
 haar cruiseschip van Pisa,
 langs de kustlijn naar Palermo.
 Hoeveel kilometer heeft
 het cruiseschip gevaren?

5  Pizzabezorger Andrea uit Napels
 rijdt op zijn scooter naar Bari en
 dan via Pescara en Rome terug
 naar huis. Hoeveel kilometer
 heeft Andrea gereden?

Bevande fresche
Limonade: een verfrissende siroop met ijs en fruit per glas 2,50 
Limonade: een verfrissende siroop met ijs en fruit per karaf 4,50
San Pellegrino limonata 3,10 
San Pellegrino chinotto 3,10 
San Pellegrino aranciata  3,10 
Pepsi, Pepsi MAX 3,00 
SiSi, 7UP 3,00 
Ice Tea, Rivella, Bitter Lemon, Cassis 3,00 
Crystal Clear 3,00 
DubbelFrisss 3,00 
Chocomel, Fristi 2,80 
Apfelschorle (Fritz) 3,00
Spezi 3,00 

Succhi di frutta
Appelsap 3,00
Tomatensap 3,00
Verse jus d’orange 4,00

Oplossing: 1 = 675 / 2 = 282 / 3 = 230 / 4 = 1288 / 5 = 989 Oplossing Chef Gusto: 3

Chef Kok Gusto
Wat ligt er bij de chef op 
de serveerschaal?
1 Pizza Margherita
2 Pizza Salami 
3 Pizza Prosciutto

Cocktail
Gusto rosso  4,50
Met rode limonade,
kinderchampagne
en sinaasappel.

Gusto verde   4,50
Met groene limonade,
kinderchampagne
en citroen.
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numeri italiani
Tot 10 tellen in het Italiaans. 
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