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DINER
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 digestief!

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

shot 4.00 | 25cl 17.50 | 50cl 30.00

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.



APERITIVO
Cestino di pane v  6.95
huisgemaakte focaccia, pane carasau & olijven 

Olive ascolana    7.95
gefrituurde groene olijven gevuld met gehakt,   
geserveerd met mozzarella mousse  

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

Frittino di pesce 10.95
mix van gefrituurde calamari, octopus & schiuma di mare, 
geserveerd met Sorrento citroen    

ANTIPASTI 
Polpo CBT 14.95
langzaam gegaarde octopus, met aardappel-kastanje crème, pruimen, 
gefermenteerde citroen & zwarte inkt crumble  
Burrata e cime di rapa v      12.95
met rode biet & raapstelencrème  
Insalata di radicchio, zucca e melograno   9.95   
salade van radijs, geroosterde pompoen & granaatappeldressing   
Il nostro vitello d’ inverno  11.95
langzaam gegaard kalfsvlees, tonijnsaus & gekrulde escarola  
Il manzo di Volare 11.95
Volare’s huisgemaakte carpaccio, zoete aardappelcrème &  
Parmigiano 
Cavolfiore fritto e cipolle di ‘Tropea’   9.95
gefrituurde bloemkool met bloemkoolcrème & zoetzure Tropea ui  

PIZZA
Ons deeg is gemaakt van 100% Italiaans bloem 

CLASSICS  
Margherita v  12.95
San Marzano tomaten, Agerola fior di latte mozzarella,
Parmigiano & basilicum     
Nerano Special v  18.95
courgettecrème, stracciatella, pistache kruimels,  
rode & gele gekonfijte cherrytomaten & basilicum  
Diavola  17.95
San Marzano tomaten, Agerola fior di latte mozzarella,
pittige ventricina, Nduja Calabrese si Spilinga,  
Parmigiano & basilicum  
San Daniele 19.95
San Marzano tomaten, San Daniele parmaham, stracciatella,
rode & gele gekonfijte cherrytomaten & basilicum 
Pizza pomodoro e mozzarella per bambini v  8.95
San Marzano tomatensaus & mozzarella, speciaal voor de kids 

SPECIALS  
Cetara  18.95
San Marzano tomaten, stracciatella, Cetara ansjovisfilet,  
rode & gele gekonfijte cherrytomaten & basilicum  
Achille on fire 19.95
paarse aardappelcrème, pittige ventricina, stracciatella,  
gele semi zongedroogde cherrytomaten & basilicum    
Tartufo Nero                        19.95
zwarte truffelcrème, Agerola fior di latte, parmaham,  
gele semi zongedroogde cherrytomaten & basilicum 
Volare  (Signature pizza) 19.95
geroosterde gele paprikacrème, Nduja Calabrese si Spilinga, 
stracciatella, gekarameliseerde rode ui & basilicum 
Tip: perfect met onze Sete d’estate cocktail 10.95 

DOLCI
‘VolaMisù’   7.95
Volare’s tiramisu 

Delizia di Sorrento  7.95
Sorrento’s citroentaart 

Duetto di cannoli  7.95
cannoli gevuld met vanille & cacao ricotta 

Il tartufo di pizzo al gusto che volavia  7.95
pizzo’s bolletje ijs  

Formaggi d’ Italia  12.95
selectie van Italiaanse kazen & vruchtencompote  

BOMBOLONI  SIGNATURE DESSERT
Huisgemaakte Italiaanse doughnut   
verschillende smaken  8.95

LIQUID DESSERTS 
Bomboloni’s limoncello  shot 4.00 | 25cl 17.50 | 50cl 30.00 
huisgemaakte citroenlikeur  

Bomboloni’s mombaruzzo         shot 4.00 | 25cl 17.50  
huisgemaakte amaretti likeur  

Ristretto martini        11.95

Allergieën? Laat het ons weten!   vegan v   vegetarisch  pittig

PASTE 
Pappardelle al ragu di cinghiale 17.95
pappardelle met wild zwijn ragout & vers geraspte mierikswortel  
Calamarata trabaccolara  17.95
calamarata met visragout, selderijvelouté & gerookte olie   
Tortello ai carciofi e burro alle nocciole e porcini v  18.95
tortello met artisjokken, hazelnootboter &  
gebakken eekhoorntjesbrood    
Spaghetti alla chitarra  16.95
gitaar spaghetti met guanciale & tomatensaus   
Tonnarelli cacio & tartufo con polpa di riccio 17.95
tonnarelli’s pasta “cacio & pepe” met zwarte truffel carpaccio &  
zee-egelpulp  
Piccola pasta al pomodoro per bambini v  8.95
pasta met tomatensaus, speciaal voor de kids   


