
POLLO / KIPGERECHTEN

101.    POLLO QUATTRO FORMAGGI   €   14,00 
   kipfilet met 4 soorten kaas in roomsaus

PESCU / VISGERECHTEN
103.    VERSE ZALMMOOT   €   16,00 
   ± 200 gram van de grill
104.    SCAMPI SPHINX   €   17,50 
   5 grote garnalen bereid volgens geheim recept van de chef

SCHOTELS
105.    SHOARMA   €   11,50
106.    SHOARMA SPECIAAL   €   13,00 
    met paprika, ui en champignons
107.    SHOARMA HAWAI   €   12,50 
    met ananas
108.    DÖNER KEBAB   €   11,50
109.    GYROS   €   13,00 
   met gebakken ui
110.    SHASLIK   €   13,00 
    gemarineerde fricandeau met paprika, ui en spek
111.    SOUVLAKI   €   13,00 
    4 stokjes gegrild van de lavasteen

CARNE / VLEESGERECHTEN
87.  BIEFSTUK NATURAL € 15,00 
 ± 200 gram met verse fijne kruiden
88.  BIEFSTUK FUNGHI € 16,00 
 met champignonroomsaus
89.  BIEFSTUK ALLA PEPE € 16,00 
 met pepersaus
90.  BIEFSTUK GORGONZOLA € 16,00 
 met gorgonzolasaus
91.  ENTRECOTE NATURAL € 15,00 
 250-300 gram met verse fijne kruiden 
92.  VARKENSHAAS FUNGHI € 15,00 
 met champignonroomsaus
93.  LAMSKOTELETTEN € 15,00 
 4 stuks van de grill
94.  MIX NIELS € 14,00 
 2 soorten vlees naar keuze: shaslik, souvlaki
 kipfilet (gegrild of in stukjes) kofte, shoarma of spare-ribs
95.  MIX PAUL € 16,00 
 3 soorten vlees naar keuze: shaslik, souvlaki
 kipfilet (gegrild of in stukjes) kofte, shoarma of spare-ribs
96.  MIX CAIRO € 16,50 
 shoarma, kofte, souvlaki en shaslik
97.  MIX ALEXANDRIA € 16,50 
 shoarma, kipfilet gegrild, souvlaki en shaslik

  98.    MIX SPHINX (1 PERSOON)   €   17,00 
   shoarma, kipfilet gegrild, lamskotelet, spare-ribs en kofte
  99.    MIX SPHINX (2 PERSONEN)   €   35,00 
   shoarma, kipfilet gegrild, spare-ribs, kofte, souvlaki en shaslik

113.    KIPFILET SPECIAAL   €   13,00 
    kipfilet in stukjes met paprika, ui en champignons
114.    KIPSATÉ   €   12,00  

116.    KOFTE   €   11,50 
   pittig gekruid rundergehakt
117.    SPARE-RIBS   €   13,00 

120.    KAPSALON DÖNER   €    8,50 
   Friet bedekt met döner kebab afgetopt met gesmolten kaas
               met bovenop salade

Extra pitabroodje, per stuk   €    0,50
Extra sauzen, per saus   €    0,50

BROODJES
123.    SHOARMA   €    5,50
124.    SHOARMA GROOT   €    7,00 
125.    SHOARMA SPECIAAL   €    7,50 
    met paprika, ui en champignons
126.    SHOARMA HAWAI   €    7,50 
   met ananas
127.    DÖNER KEBAB   €    6,00
128.    DÜRÜM KEBAB   €    6,00 
  

132.    KIPFILET (GEGRILD OF STUKJES)   €    5,50 

136.    HAMBURGER   €    3,50 
  137.    CHEESEBURGER   €    4,00 
138.    GEZOND   €    4,00 
  

129.    GYROS   €    6,50 
   met gebakken ui
130.    SHASLIK (2 STOKJES)   €    6,00 
   gemarineerde fricandeau met paprika, ui en spek
131.    SOUVLAKI (2 STOKJES)   €    6,00 
   2 stokjes gegrild van de lavasteen

133.    KIPFILET SPECIAAL   €    7,50 
   kipfilet in stukjes met paprika, ui en champignons
134.    FALAFEL (4 STUKJES, VEGETARISCH)   €    4,50 
    4 stukjes falafel met 1 pitabroodje
135.    KOFTE   €    5,50 
    pittig gekruid rundergehakt

115.    FALAFEL (VEGETARISCH)   €   9,00    
    8 stukjes falafel met 2 pita broodjes

118.    HAMBURGER   €   9,00 
119.    HOTWINGS   €   10,00
   7 pikante kipvleugeltjes

112.    KIPFILET (GEGRILD OF STUKJES)   €   11,50 

Alle schotels worden geserveerd met salade, frites, pitabroodje en 
5 soorten sauzen. Bij het afhalen van schotels krijgt u 2 sauzen.

Bij alle broodjes standaard 1 bakje saus naar keuze.

Vlees-, kip- en visgerechten worden geserveerd met salade en frites.

102.    LILLA DI POLLO   €   14,00 
   kipfilet met verse groenten

121.    KAPSALON SHOARMA   €   10,00 
   Friet bedekt met shoarma afgetopt met gesmolten kaas met
    bovenop salade
122.    KAPSALON KIPFILET IN STUKJES   €   10,00 
   Friet bedekt met kipfilet in stukjes afgetopt met gesmolten kaas
    met bovenop salade

MAANDAG IS SCHOTELDAGAlle schotels voor 
€ 9,50 per stuk(acties zijn niet geldig

op feestdagen)

AL 25 JAAR 

EEN BEGRIP IN

MAARHEEZE
WOENSDAG IS PIZZADAGAlle pizza’s voor 

€ 7,00 per stuk 
(behalve met een * erachter,

deze zijn € 9,00 per stuk)

Andere pizza combinaties die niet op de menukaart
vermeld staan vallen buiten de pizzadag actie.

Bij alle afhaalbestellingen boven   55,00 gratis fles wijn cadeau. 
Ook zijn alle gerechten om mee te nemen.

€

100.    POLLO ALLA FUNGHI   €   14,00 
   kipfilet in champignonroomsaus



INSALATA / SALADES
01.  INSALATA MISTA €   5,00 
 gemengde salade
02.  INSALATA AL TONNO €   6,00 
 salade met tonijn
03.  INSALATA DI FORMAGGIO €   7,00  
 met diverse soorten italiaanse kaas
04.  INSALATA DI GAMBERETTI €   7,00  
 garnalencocktail met whiskeysaus
05.  MOZZARELLA CON POMODORO €   7,00 
 mozzarellakaas met tomaten en basilicum
06.  PIATTO ALLA TIRRENA €   9,00 
 cocktail van krab, garnalen en zalm
07.  INSALATA SPHINX €   9,00
 met tomaten, komkommer, ansjovis, olijven en fetakaas
MINESTRE / SOEPEN
08.  CREMA DI POMODORO €   5,00 
 verse tomatensoep
09.  MINESTRONE €   5,00 
 verse groentesoep

11.  CREMA DI FUNGHI €   5,00 
 champignons in roomsaus

ANTIPASTI CALDI / WARME VOORGERECHTEN

14.  FUNGHI TRIFOLATI €   7,00  
 gebakken champignons in wijn en knoflook
15.  COZZA ALLA MARINARA €   7,00  
 mosselen in witte wijnsaus en knoflook
16.  SCAMPI’S ALLA AGIO €   9,00 
 scampi’s in knoflooksaus

           Extra portie stokbrood met kruidenboter                                                   €     3,50

PASTASCIUTTA / DEEGGERECHTEN
18.  SPAGHETTI ALLA NAPOLITANA €   7,50 
 op zijn napolitaans met tomatensaus
19.  SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE €   9,00 
 met gehakt, tomatensaus en kaas
20.  SPAGHETTI ALLA CARBONARA €   10,00 
 met spek en ei in roomsaus
21.  SPAGHETTI ALLA SICILIANA €   10,00 
 vegetarisch met olijven, paprika, champignons ui en artisjokken in tomatensaus
22.  SPAGHETTI ALLA JUNIOR €   10,00 
 met gebakken paprika, ui, champignons, verse tomaten,  olijfolie 
 en spaanse peper 
23.  SPAGHETTI ALLA TONNO € 10,00 
 met tonijnsaus
24.  SPAGHETTI DI MARE €   11,00 
 met inktvis, garnalen, ansjovis en mosselen
25.  SPAGHETTI TOSCA €   10,00 
 met champignons, ui, ham en tomatensaus

Alle voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

29.  CANELLONI ALLA FORNO €   10,00 
 gevulde deegrol met kaas en tomatensaus uit de oven
30.  RAVIOLI ALLA FORNO €     10,00 
 gevulde deegkussentjes met vlees, kaas en tomatensaus uit de oven
31.  RAVIOLI ALLA CREMA €   10,00 
 gevulde deegkussentjes met vlees, parmezaanse kaas in roomsaus
32.  TORTELLINI CON PANNA €   10,00 
 gevulde deegringen in champignonroomsaus
33.  PENNE ALLA FORNO €   10,00 
 met tomaten, gehakt en kaas uit de oven
34.  PENNE ALLA JOY €   12,00 
 penne met kipfilet in stukjes in champ. room saus met kaas uit de oven
35.  PASTICCIO €   11,00 
 mix van lasagna, spaghetti, tortellini uit de oven

38.  LILLA DI GAMBERETTI (UIT DE OVEN) €   12,00 
 Penne met verse groenten

36.  MISTO DELLA CHEF €   11,00 
 mix van lasagna, canelloni en ravioli uit de oven
37.    PENNE ALLA SALMONE €   10,00 
 met zalm

PIZZA FORMAGGIO / KAAS
39.  MARGHERITA €   7,00 
 tomaten, kaas
40.  GORGONZOLA €   8,50 
 tomaten, kaas en gorgonzola
41.  QUATTRO FORMAGGIO €   10,00 
 tomaten, kaas en diverse soorten italiaanse kaas
42.  CAPRESE * €   10,00 
 tomaten, kaas, verse tomaten, mozzarella, knoflook en basilicum

46.  DI FRUTA €   8,50 
 tomaten, kaas en diverse soorten fruit

PIZZA VERDI / GROENTEN
43.  CIPOLLA €   7,50 
 tomaten, kaas en ui
44.  FUNGHI €   8,00 
 tomaten, kaas en champignons
45.  PEPERONI €   8,00 
 tomaten, kaas en paprika

47.  VEGETARIANA €   10,00 
 tomaten, kaas, champignons, ui, paprika en artisjok
48.  DI KIM €   10,00 
 tomaten, kaas, verse spinazie en mozzarellakaas

PIZZA PESCU / VIS
49.  NAPOLITANA €   7,50 
 tomaten, kaas en ansjovis
50.  TONNO €   10,00 
 tomaten, kaas en tonijn
51.  SICILLIANA €   10,00 
 tomaten, kaas, ansjovis, kappertjes en olijven

55.  MARINARA SPECIAAL * €   12,00 
 tomaten, kaas, tonijn, mosselen, garnalen en ansjovis

54.  BUCK * €   11,00 
 tomaten, kaas, tonijn, garnalen en champignons

53.  RONNIE €   11,00 
 tomaten, kaas, tonijn, ui en champignons

52.  CIAO €   10,50 
 tomaten, kaas, tonijn en ui

PIZZA CARNE / VLEES
58.  SALAMI €  8,50 
 tomaten, kaas en salami
59.  BOROMEO €  8,50 
 tomaten, kaas en ham
60.  GEHAKT €  9,00 
 tomaten, kaas en rundergehakt
61.  CAPRICCIOSA €  9,00 
 tomaten, kaas, ham en champignons
62.  CAPRI €  9,00 
 tomaten, kaas, salami en champignons
63.  HAWAI €  9,00 
 tomaten, kaas, ananas en ham
64.  MILANO €  9,00 
 tomaten, kaas, ham en salami
65.  ROMA € 10,00 
 tomaten, kaas, salami, champignons, ui en spaanse peper
66.  CARBONARA € 10,00 
 tomaten, kaas, ui en spek
67.  VAN DER LINDEN * € 11,00 
 tomaten, kaas, gehakt en salami
68.  MAFIOSO € 10,00 
 tomaten, kaas, spek, paprika en champignons
69.  SOLEMIO € 10,00 
 tomaten, kaas, ham, paprika, champignons, ui en ei
70.  VAN ASTEN € 10,50 
 tomaten, kaas, ui, champignons, salami en gorgonzola
71.  LAZIO € 10,00 
 tomaten, kaas, ham, salami, champignons en ui
72.  AMERICANA € 10,00 
 tomaten, kaas, gehakt, ui en paprika
73.  QUATTRO STAGIONI € 10,00 
 tomaten, kaas, ham, salami, champignons en paprika
74.  YVONNE € 11,00 
 tomaten, kaas, bolognesesaus, salami en ui
75.  CALZONE (GEVULDE PIZZA) * € 13,00 
 tomaten, kaas, ham, champignons, salami en shoarma
76.  SHAAN € 10,00 
 tomaten, kaas, ham, champignons, salami en ananas
77.  TORINO * € 10,50 
 tomaten, kaas, ui, ham, champignons en gehakt
78.  JUNIOR * € 12,00 
 tomaten, kaas, ham, salami, ui, paprika, gehakt en champignons
79.  TACO * € 11,00 
 tomaten, kaas, pittig gehakt en maïs
80.  SHOARMA * € 11,00 
 tomaten, kaas en shoarmavlees
81.  SHOARMA SPECIAAL * € 12,00 
 tomaten, kaas, shoarmavlees, paprika, ui en champignons
82.  DÖNER KEBAB * € 11,00 
 tomaten, kaas en döner kebab
83.  POLLO * € 11,00 
 tomaten, kaas en kipfilet
84.  POLLO SPECIAAL * € 12,00 
 tomaten, kaas, kipfilet, ui, paprika en champignons
85.  DE BAMJA * € 12,50 
 tomaten, kaas, 1/3 shoarma, 1/3 salami, paprika, gorgonzola
 1/3 ui, champignons en ham
86.  SPHINX * € 13,00 
 tomaten, kaas, champignons, shoarma, ham, salami, ui en paprika

Kinderpizza’s zijn € 1,00 minder in prijs. Pizza’s worden bereid met oregano en knoflook.

17.  INSALATA DELLA CASA €   9,00 
 gemengde salade met vis en garnalen 

56.  LENNY €   10,00 
 tomaten, kaas, zalm

26.  MACARONI QUATTRO FORMAGGI €   10,00 
 met diverse soorten italiaanse kaas
27.  LASAGNA ALLA FORNO €   10,00 
 opgestapeld deeg met kaas, ham en gehaktsaus uit de oven

12.  ZUPPA DI PESCE €   6,50 
 italiaanse vissoep

10.  ZUPPA DI CIPOLLE €   5,00 
 italiaanse uiensoep

13.  TARTINE AL SALAMONE €   7,50  
 tosti met gerookte zalm

28.  LASAGNA ALLA SALOMONES €   10,00 
 opgestapeld deeg met kaas, zalm uit de oven

57.  TIRRENA * €   11,50 
 tomaten, kaas, krab, garnalen en zalm


