
PRIVATE DINING 
Volare heeft een privéruimte die perfect is voor
grotere groepen & feesten. Neem contact met ons op 
via info@volare.amsterdam voor meer informatie.

LUNCH



DOLCI  
Volamisu            7.95        
Volare’s tiramisu         

Gelato al cioccolato        7.95  
Chocolade-ijs

APERITIVO  
15:00 toT 17:00 

Tagliere di salumi                          18.95  
Selectie van Italiaanse charcuterie met 
olijven & huisgemaakt 7 granen brood 

Arancini di riso v                                  8.95  
Siciliaanse gefrituurde risottoballetjes met mozarella 

Olive di “Gaeta” saltate in padella          4.50
Gebakken ‘Gaetta’ olijven  

Polpette di merluzzo e nasello        9.95  
Gefrituurde kabeljauw en heek

BOMBOLONI’S LIMONCELLO 
Vol liefde maken we hier in huis onze eigen Limoncello!
Gemaakt met vers geïmporteerde Siciliaanse citroenen, 
ijskoud geserveerd. Afkomstig uit het zuiden van Italië 
waar de inspiratie voor Volare vandaan komt, waan je voor 
een moment onder de Italiaanse zon. Fris, geurig en perféct 
als digetief!

Tip: bestel een flesje voor de hele tafel om te delen.

shot 4.00 | 25cl 17.50 | 50cl 30.00

LUNCH
12:00 tot 15:00
 

ANTIPASTI
Cestino di pane v    6.95  
Huisgemaakte focaccia  

Insalata verde di misticanza                6.95  
Groene salade frambozen dressing

Vitello tonnato                              11.95  
Langzaam gegaard kalfsvlees & tonijnsaus 

Misto di verdure & burrata                   12.95  
Mix van groenten met burrata 

FOCACCIA   
Prosciutto crudo, mozzarella, pomodorini rossi 13.95  
Parmaham, mozzarella & cherrytomaten  

Mortadella, stracchino, rucola   12.95  
Mortadella, stracchino kaas & rucola    

Verdure grigliate, pesto v  (  optioneel) 11.95  
Gegrilde groente, pesto & parmigiano  

Arrosto beef tonnato  13.95      
Rosbief, tonijnsaus & sla 

PIZZA  
Margherita v                     12.95  
San Marzano tomaten, Agerola fior di latte 
mozzarella, parmigiano & basilicum  

Diavola                           17.95  
San Marzano tomaten, Agerola fior di latte 
mozzarella, pittige ventricina, Nduja Calabrese, 
parmezaan & basilicum 

Nerano v                              18.95  
Courgettecrème, stracciatella, pistache kruimels, 
gepekelde cherrytomaten & basilicum  

San Daniele                  19.95  
San Marzano tomaten, stracciatella, 
San Daniele ham, rode & gele gekonfijte 
cherrytomaten & basilicum

Allergieën? Laat het ons weten!

  vegan v   vegetarisch  pittig

volare.amsterdam  |  @volare.amsterdam


