
pizza

afhaalmenu
Restaurant Roma

Leidsestraatweg 3
3443 BP  Woerden

0348 419126

Restaurant Roma

7 Dagen geopend van 17.00 - 22.00

Maandag pizzadag: 
alle pizza’s voor 8,50
 (m.u.v. feestdagen)

Dinsdag pastadag: 
alle pasta’s voor 9,50

 (m.u.v. feestdagen)

Margherita
tomatensaus, mozzarella

Funghi
tomatensaus, mozzarella, champignons

Salami
tomatensaus, mozzarella, salami

Prosciutto
tomatensaus, mozzarella, ham

Capricciosa
tomatensaus, mozzarella, ham, champignons

Romana
tomatensaus, mozzarella, artisjokken, olijven

Polifemo
tomatensaus, mozzarella, ei, spek, kappertjes

Hawaï
tomatensaus, mozzarella, ham, ananas

Americano
tomatensaus, mozzarella, chorizo, paprika.    

Quattro Stagioni
tomatensaus, mozzarella, ham, salami, 
champignons, paprika

Classica
tomatensaus, mozzarella, verse tomaat, rucola, 
parmenzaanse kaas

  9,00

  
10,00

  
10,00

10,00

12,75

  
10,50

10,75

12,50

13,75

13,75

12,75

*extra ingrediënten kunnen worden 
toegevoegd en worden berekend.

Quattro Formaggio
tomatensaus, mozzarella, gorgonzola, bel paese, 
parmenzaanse kaas

Vegetariana
tomatensaus, mozzarella, champignons, ui, paprika, 
artisjokken, olijven

Roma
tomatensaus, gorgonzola, champignons, parmaham

Calzone
dubbelgevouwen pizza met de vulling van een 
quattro stationi

Siciliana
tomatensaus, mozzarella, anjovis, olijven, kappertjes

Tonno
tomatensaus, mozzarella, tonijn, ui

Frutti di Mare
tomatensaus, mozzarella, zeevruchten

Sarda
tomatensaus, mozzarella, tonijn, paprika, uien, 
zwarte olijven.

Carne
tomatensaus, mozzarella, varkensvlees, knoflooksaus

Carbonara Speciale
tomatensaus, mozzarella, ham, spek, salami, ui, ei

12,75

12,75

13,75

12,75

  

12,25

12,75

13,25

13,75

11,75

13,75



Insalata Mista
gemengde salade met komkommer, tomaat, ui en olijven

Insalata Caprese
salade met tomaat, buffelmozzarella en basilicum

Insalata Al Tonno
salade met tonijn, ui, ei en tomaat

Insalata Dello Chef
luxe salade van de chef voor 2 personen

 6,75

 9,00

 9,25
 

13,75

Salades

koude voorgerechten
Pane con Burro
brood met kruidenboter

Bruschette
3 pane rustico met verse tomaten, mozzarella, 
knoflook, basilicum. 

Carpaccio
dun gesneden ossenhaas met rucola, salade, 
pijnboompitten, pesto en parmenzaanse kaas

Carpaccio Salmone
dun gesneden gerookte zalm met rucola, kappertjes en
rode ui 

Vitello Tonnato
dun gesneden kalfsrollade met kappertjes en 
tonijnmayonaise

Affetato Misto
Italiaanse salami, chorizo, parmaham en 
parmenzaanse kaas

Prosciutto Melone
dun gesneden parmaham en verse meloen

Cocktail di Scampi
Hollandse garnalen met avacado en whiskeysaus

 4,50

 5,00

12,75

 
12,75

12,75

12,50

11,75

12,75

warme voorgerechten
Funghi Trifolati
gebakken champignons met knoflook en witte wijnsaus

Funghi dello Chef
een pasteitje overgoten met champignonsaus en gorgonzola

Lumacche al Forno
slakken met tomatensaus, knoflook en kappertjes 
uit de oven

Scampi all’ Aglio
vier gebakken garnalen met knoflook en pikante olie

Melanzana al Forno
gefrituurde aubergine met tomatensaus, gehakt en 
kaas uit de oven

Cozze Vina Bianco
gebakken mosselen met verse tomaat, knoflook en witte 
wijnsaus

 6,75

 7,25

 
 7,75

11,75

 9,00

 8,75

deeggerechten
Spaghetti Bolognese
spaghetti met tomatensaus, gehakt en parmenzaanse kaas

Spaghetti Vegetariana
spaghetti met tomatensaus, verse groenten en 
parmenzaanse kaas

Spaghetti Carbonara
spaghetti met roomsaus, spek, ei en parmenzaanse kaas

Spaghetti Aglio Olio Peperoncino
spaghetti met pikante saus van olie en knoflook en 
parmenzaanse kaas

Spaghetti della Casa
spaghetti met romige tomatensaus, kip, champignons, 
tomaat en parmenzaanse kaas

Spaghetti Scoglio
spaghetti met cherrytomaten, zeevruchten, knoflook en 
witte wijn

Tagliatelle Salmone
lintpasta met roomsaus en gerookte zalm

Tagliatelle Parmigiana
lintpasta met romige tomatensaus, aubergine, 
verse tomaat en parmenzaanse kaas

Penne Arrabiata
penne met pikante tomatensaus, knoflook en 
parmenzaanse kaas

Penne al Pesto
penne met roomsaus, pesto en parmenzaanse kaas

Penne Salsiccia
penne met roomsaus, Siciliaanse worst, champignons

Farfalle Salmone
farfalle met roomsaus, pistachenootjes, gerookte zalm

Pappardelle Gorgonzola
brede lintpasta met roomsaus en gorgonzola

Pappardelle Tartufo
brede lintpasta met roomsaus, oesterzwam en truffel

 
10,75

12,75

11,75

 
10,75

13,75

13,75

13,75

13,75

10,75

12,75

13,75

13,75

13,75

13,95

gevulde pasta
13,75

12,75

12,75

13,75

Tortelloni Prosciutto Funghi Spinaci
gevulde pasta met roomsaus, ham, champignons 
en spinazie

Tortelloni Verde
gevulde pasta met roomsaus en spinazie

Ravioli Bolognese
deegkussentjes met tomatensaus en gehakt

Mezzalune
gevulde pasta met roomsaus, champignons, basilicum, 
parmenzaanse kaas

deeggerechten 
uit de oven

12,75

13,25

13,75

12,75

Lasagna Traditionale
deegbladeren met tomatensaus, gehakt en 
kaas uit de oven

Lasagna Salmone
deegbladeren met roomsaus, gerookte zalm en ui

Lasagna Vegatariana
deegbladeren met tomatensaus, verse groenten en 
kaas uit de oven

Cannelloni
deegrollen gevuld met gehakt, spinazie, tomatensaus 
en kaas uit de oven


