DOLCI
‘VolaMisù’

7.95

Delizia al limone

8.95

huisgemaakte tiramisu
citroentaart gevuld met citroen custard Chantilly

Formaggi

12.95

selectie van Italiaanse kazen & vruchtencompote

BOMBOLONI SIGNATURE DESSERT

Huisgemaakte Italiaanse doughnut

3 soorten met amarena, custard & chocolade bosvruchten

8.95

LIQUID DESSERTS
Bomboloni’s limoncello

huisgemaakte citroenlikeur

Ristretto martini

shot 4.00 | 25cl 17.00 | 50cl 30.00

						

11.95

DINER

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.

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 17.00 | 50cl 30.00

volare.amsterdam

|

admiraal de ruyterweg 79

|

@volare.amsterdam

APERITIVO

(PRIMI) PASTA

Cestino di pane v

6.95

Olive ascolana				

7.95

huisgemaakte focaccia, taralli & olijven
groene olijven gevuld met gehakt & citroenmayonaise

Tagliere di salumi

18.95

Cuoppo

10.95

selectie van Italiaanse charcuterie met olijven & focaccia
mix van gefrituurde calamari, octopus, schiuma di mare
& gemengde groenten geserveerd met Sorrento citroen

Pappardelle al ragu di cinghiale

16.95

Calamarata e seppioline

17.95

Ravioli ricotta e limone

18.95

Pasta all’amatriciana

16.95

Gnocchi di patate con vellutata di zucca v

16.95

pappardelle met wild zijn ragout & vers geraspte mierikswortel
calamarata met baby sepia, cherrytomaten & Siciliaanse sinaasappel
ravioli gevuld met ricotta & citroen, boter, salie, colatura
& bottarga ( v mogelijk 16.95)		
spaghetti chitarra met guanciale & tomatensaus
gnocchi met pompoenvelouté, eekhoorntjesbrood &
gedroogde Taggiasche olijven

ANTIPASTI
Polpo CBT

14.95

Burrata e anguria v 				

12.95

langzaam gegaarde octopus, gegrilde artisjokken, vijgen,
peterselie & gefermenteerde citroen
burrata gepaneerd in taralli met watermeloen & evo

Insalata di rinforzo v

salade van zoetzuur ingemaakte groenten

9.95

Il nostro vitello

10.95

Manzo stagionato al basilico

11.95

langzaam gegaarde kalfsvlees, tonijnsaus & gefrituurde kappertjes
dungesneden, gerookt rundvlees met basilicum, Parmigiano & evo

Cavolfiore fritto e cipolle di ‘Tropea’ v

gefrituurde bloemkool met bloemkoolcrème & zoetzure Tropea ui

9.95

PIZZA

Ons deeg is gemaakt van 100% Italiaanse bloem

CLASSICS
Margherita v

12.95

Nerano Special v

16.95

Diavola

16.95

San Daniele

17.95

San Marzano tomaten, Agerola fior di latte mozzarella,
Parmigiano & basilicum
courgettecrème, burrata, rode & gele gekonfijte cherrytomaten,
Parmigiano, courgette chips & basilicum
San Marzano tomaten, Agerola fior di latte mozzarella,
ventricina piccante, nduja, Parmigiano & basilicum
San Marzano tomaten, San Daniele parmaham, burrata,
rode & gele gekonfijte cherrytomaten & basilicum

SPECIALS

BAMBINO

Achille in Wonderland

17.95

San Genna

18.95

Tartufo Nero

18.95

San Marzano tomaten, burrata, Cetara ansjovisfilet, rode & gele
gekonfijte cherrytomaten, Taggiasche olijven & basilicum

Voor de kleintjes

Pasta al pomodoro v

			
pasta met tomatensaus & Parmigiano

8.95

Pizza margherita v

				
tomatensaus, buffelmozzarella & verse basilicum

8.95

Coppa gelato

3.95

		
vanille-ijs met chocoladesaus & slagroom

geroosterde pompoencrème, gerookte mozzarella, zoete fontina,
nduja, Parmigiano, Taggiasche olijven, gekruide taralli kruimels,
basilicum & rozemarijn olijfolie
gerookte mozzarella, groene asperges, Parmigiano, Tirol speck,
truffelcrème & truffelolie

Volare

(Signature pizza)

zoete fontina, gerookte mozzarella, Parmigiano,
ventricina piccante, zoetzure Tropea ui & basilicum

Allergieën? Laat het ons weten!

vegan

v

vegetarisch

pittig

18.95

