MENUKAART

goed om te weten dat...
Als u een allergie heeft, u dit kunt aangeven bij onze medewerkers,
zodat wij er rekening mee kunnen houden;
Onze medewerkers u graag adviseren bij het maken van een keuze;
U extra ingrediënten aan uw maaltijd kunt toevoegen tegen een meerprijs;
U bij Pavarotti ook terecht kunt voor een heerlijke lunch of een gezellige borrel;
Onze keuken elke dag geopend is van 11.00: tot 22.30 uur en op vrijdag en zaterdag tot 23.00 uur;
U bij ons ook kunt afhalen en nú ook heerlijke pasta’s en pizza’s kunt laten
bezorgen door heel Zoetermeer;
Wij ook gevestigd zijn in Delft, Leiden, Leidschendam-Voorburg en Kijkduin hebben;

WARME BROODJES
Focaccia 					

Rustichella

Belegde focaccia uit de oven.

“Onze dubbelgevouwen Italiaanse tosti",
gemaakt van pizzadeeg.

Mozzarella

				

8,50

Prosciutto

				

9,50

Mozzarella

Ham en mozzarella

Salame					 9,50
Salami en mozzarella

Caprese				
Mozzarella, tomaat en pesto

TOT 17:00 UUR TE BESTELLEN

10,25

Pollo 				

11,50

Tomatensaus, mozarella, kip, tomaat, rode ui
en rucola

Formaggio DI CAPRA			 11,50
Tomatensaus, geitenkaas, spinazie, rode ui
en walnoten

Pavarotti Cheese Steak		

13,50

Tuna Melt

12,50

Truffeltapenade, biefstuk reepjes,
champignons, rode ui, cheddar en rucola

			

Tomatensaus, mozzarella, tonijn,
olijven en cheddar

WARME LUNCH
Keuze uit: zuurdesem bruin of boeren wit

Uitsmijter
Omelet

vanaf
vanaf

7,50
7,50

extra's om aan uw uitsmijter of omelet toe te voegen

					1,25
Champignon 				
1,25
Tomaat 					1,25
Ham 						2,25
Spek 						2,25
Gerookte zalm 					4,00
Kaas

italiaanse omelet 			

Champignons, paprika, courgette,
Parmezaanse kaas en Italiaanse kruiden

rundvleeskroketten

10,50

		 10,50

2 rundvleeskroketten op brood met mosterd

BELEGDE BROODJES
ITALIAANSE BOL keuze uit: WIT of BRUIN

CAPRESE					 12,50

Pollo 				

12,50

CRUDO 					 12,75

Formaggio DI CAPRA

12,50

SALMONE					 13,50

Vegetariano

12,50

Buffelmozzarella, tomaat, pesto en rucola

Parmaham, tomaat, olijventapenade en
Parmezaanse kaas

Gerookte zalm, mascarpone, rode ui
en komkommer

CARPACCIO			

13,75

Dungesneden ossenhaas, pittenmix,
rucola, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Kip, tomaat, Parmezaanse kaas, rucola en
basilicummayonaise

Geitenkaas, rode ui, spinazie, walnoten
en geroosterde paprika tapenade

Paprikatapenade, tomaat, courgette,
paprika en Italiaanse kruiden

POLLO					14,50
Kip, tomaat, komkommer,
Parmezaanse kaas en basilicummayonaise

TONNO				

Tonijn, rode ui, tomaat, olijven, komkommer,
citroendressing en tonijnmayonaise

FORMAGGIO DI CAPRa			
Geitenkaas, walnoten, druiven,
komkommer en balsamicostroop

13,50
14,50

CARPACCIO		

15,50

Gamberetti

15,50

Dungesneden ossenhaas, pittenmix, rucola,
rode ui, tomaat, komkommer, Parmezaanse kaas
en truffelmayonaise

Gamba’s, rode ui, geroosterde paprika
Parmezaanse kaas en citroendressing

MISTA

		

Olijven, rode ui, tomaat, wortel,
basilicumdressing en Parmezaanse kaas

9,75

Kunnen ze toch als géén ander hè, die Italianen. Van zo’n klein hapje een groot genot maken.
Check onze crostini. Brood, olijfolie en knoflook als basis. En dan maar variëren met ingrediënten.
Want dat kúnnen we, met de Italiaanse flair van Pavarotti.

2 STUKS PER PORTIE
OLIJVENTAPENADE				 5,00
BRUSCHETTA 				 5,50
Parmaham, rucola en parmezaanse kaas 6,50
Gamba met bosui en geroosterde
6,50

paprika tapenade

Gerookte zalm met komkommer 		
en mascarpone			

6,50

Geitenkaas, spinazie, walnoot en honing

6,50
6,50

Kip, tomaat en basilicummayonaise

FOCACCIA					 6,75
Focaccia uit de oven met olijfolie,
rozemarijn en aïoli

		

Extra olijventapenade

FOCACCIA E Crudo

		

		

Focaccia uit de oven met Parmaham,
rucola, Parmezaanse kaas en olijventapenade

+1,50

11,50

SALMONE					 12,25
Gerookte zalm, rode ui, kappertjes,
dillemayonaise en brood

tomatensoEP 				 7,50

Polpetine

				

10,50

Rundergehaktballetjes in tomatensaus,
Chilipeper, peterselie, Parmezaanse kaas en focaccia

CAPRESE 				

12,75

CARPACCIO 				

12,75

Buffelmozzarella, tomaat, basilicum en pesto

Dungesneden ossenhaas, pittenmix,
rucola, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

PAVAROTTI'S FAVORITO

11,50 p.p.

Crostini bruschetta, crostini olijventapenade,
olijven, Parmaham, Ventricina, Gorgonzola en een
rundergehaktballetje in tomatensaus
Minimaal vanaf twee personen te bestellen

		

PIZZA BAMBINO				8,25

Tomatensaus, mozzarella en keuze uit
één topping: salami, ham of champignons

Pasta BAMBINO				8,75
Keuze uit: fusilli, spaghetti en penne

Bolognese				

Bolognesesaus, rundergehakt, ui,
wortel en Parmezaanse kaas

Carbonara			

Roomsaus, pancetta, ui, ei, Parmezaanse kaas

Pomodoro		

Tomatensaus, tomaat, ui en parmezaanse kaas

Candy crush

5,50

				
Ijscoupe uit Pavarotti Dolce met vanille ijs,
smurfen ijs, slagroom en snoepjes 				

PASTA
Wist u dat Pavarotti een eigen pastalaboratorium heeft? Elke dag draaien we vier verschillende soorten als
basis voor onze pastaspecialiteiten. Zakken vol fijngemalen meel en semola. En liters water. Zó simpel.
En toch zó lekker! kies de pasta die u graag wilt, dan gaan wij voor u aan de slag!

Keuze uit: FUSILLI, SPAGHETTI, TAGLIATELLE, (spelt) penne en glutenarme penne!

Ook hebben wij biologische spelt penne tegen een meerprijs van 2,- en glutenarme penne tegen een
meerprijs van 2,50

AGLIO E OLIO 				
Knoflook, olijfolie, chilipeper,
Parmezaanse kaas en peterselie
Extra kip			
Extra garnalen

		

POMODORO				

9,75
+4,25
+5,50

10,75

Tomatensaus, tomaat, ui en Parmezaanse kaas

PESTO				

Basilicumpesto, ui, pittenmix en
Parmezaanse kaas
Extra kip				

12,25
+4,25

FUNGHI					12,50
Roomsaus, champignons, ui,
knoflook en rucola
Extra kip			
Extra truffeltapenade

		

+4,25
+2,00

PASTA
CAPRESE				

13,50

SALMONE				

15,25

RAVIOLI TARTUFO		

17,50

GAMBERI				

15,75

SCAMPIE SPINACI			

15,75

Tomatenroomsaus, mozzarella,
cherrytomaten en basilicum

Gevulde pasta met bospaddenstoelen,
roomsaus, truffeltapenade, champignons
en rucola

FORMAGGIO DI CAPRA		

14,25

Pollo gustosa 			

15,50

Tomatensaus, geitenkaas, cherrytomaten,
courgette en notenpesto

Tomatensaus, kipfilet, mascarpone,
spinazie en zongedroogde tomaat

Roomsaus, gerookte zalmsnippers,
spinazie en bieslook

Tomatenroomsaus, tomaat, gamba’s,
chilipeper en bosui

Roomsaus, gamba’s, spinazie,
ui en pesto

PASTA
16,75

CARBONARA					 12,75

BOLOGNESE					13,50

Quattro formaggi			13,50

PROSCIuTTO E GORGONZOLA

POLPETTE 		

FILETTO DI MANZO 		

Oosterse sesamsaus, biefstukblokjes,
paprika, champignons, courgette en ui

Bolognesesaus, rundergehakt, ui, wortel,
rucola en Parmezaanse kaas

Roomsaus, ham, gorgonzola,
champignons en bosui

13,50

Roomsaus, pancetta, ui, ei,
Parmezaanse kaas en peterselie

Gorgonzola, Pecorino, mozzarella,
Parmezaanse kaas en peterselie

Tomatensaus, gehaktballetjes, ui,
chilipeper, rucola en Parmezaanse kaas

14,50

Pavarotti lóves pizza. We hebben de klassiekers die de wereld rond gaan. Maar ook specialiteiten van
het huis. Met Italiaanse gastvrijheid belegd. En daaronder een pizzabodem die verraadt dat al onze koks
cum laude zijn geslaagd aan de Pizza Accademia…

glutenarme pizza
Zoals u weet is Pavarotti voor iedereen. Daarom kunnen alle pizza’s worden besteld met een
glutenarme bodem. (Vanwege de altijd aanwezige bloemdeeltjes binnen Pavarotti kunnen wij helaas
geen 100% glutenvrije pizza’s garanderen). Meerprijs op de gekozen pizza 4,-.
Bij Pavarotti maken we elke dag vers pizzadeeg van pizzameel, water, gist, olijfolie en een snufje zout.
Pavarotti gebruikt alleen de beste ingrediënten om onze pizzabodems mee te beleggen.

MARGHERITA				 9,50

Tomatensaus en mozzarella
					
				
Tomatensaus, mozzarella, knoflook
en basilicum

MARINARA

10,50

QUATTRO FORMAGGI		

Tomatensaus, mozzarella, gorgonzola,
pecorino en Parmezaanse kaas

13,50

FUNGHI					 11,75
Tomatensaus, mozzarella en champignons

VEGETARIANO				 12,50 Carbonara 			
BRUSCHETTA				 14,25
Tomatensaus, mozzarella, tomaat, ui,
knoflook, rucola en Parmezaanse kaas

TONNO

			
Tomatensaus, mozzarella, tonijn en rode ui

14,75

Mozzarella, pancetta, ei, rode ui en peterselie

Tomatensaus, mozzarella, paprika,
courgette en tomaat

12,50

POLLO					 14,25
Tomatensaus, mozzarella, kipfilet,
rode ui en pesto

PROSCIUTTO

			 12,50

Tomatensaus, mozzarella en ham
Extra ananas of extra champignons

		

+1,50

SALMONE					 14,75 SALAME					 12,50
Tomatensaus, mozzarella, gerookte
zalmsnippers, rode ui en rucola

GAMBERETTI			

Tomatensaus, mozzarella, gamba’s,
paprika, rode ui en rucola

Tomatensaus, mozzarella en salami		

15,50

DIAVOLA					13,50
Tomatensaus, mozzarella, pittige salami
en chilipeper

Döner					 13,75
Tomatensaus, mozzarella, kip kebab,
rode ui en knoflooksaus

POMPIéRE					 14,75 CARPACCIO				
Tomatensaus, mozzarella, pancetta,
rode ui, gorgonzola en chilipeper

QUATTRO STAGIONI			 13,75
Tomatensaus, mozzarella, ham,
artisjok, champignons en olijven

CRUDO

			
Tomatensaus, mozzarella, parmaham,
rucola en Parmezaanse kaas

GRANDE APPETITO		

Tomatensaus, mozzarella, ham,
kip en salami

SOTTOBOSCO		

Tomatensaus, mozzarella, gekruid
rundergehakt, champignons en ui

15,50
14,75
13,75

16,50

Tomatensaus, mozzarella, dungesneden
ossenhaas, pittenmix, rucola, Parmezaanse kaas
en truffelmayonaise

Caprese				

14,50

Tartufata 			

15,50

CALZONE

14,50

Tomatensaus, buffelmozzarella,
tomaat en basilicum
Mozzarella, ham, Pecorino en
truffeltapenade

			
Dubbelgevouwen pizza, tomatensaus,
mozzarella, ham, champignons en salami
Gezien deze pizza dubbelgevouwen is, kunnen er helaas geen extra
ingrediênten worden toegevoegd.

CHOCOLADETAART
		6,50
Citroen merengue taart 		6,50
pistache CHEESECAKE 		
6,50
TIRAMISU
		
6,50
appeltaart
		
6,50
PIZZA NUTELLA 		
8,25
Sgroppino 			
5,25
espresso martini			
11,50
Iced cappuccino 		
4,75
Extra slagroom

			

Dolce COFFEE			

Koffie of thee naar keuze met een
lekkernij van Pavarotti Dolce
Verse muntthee of gemberthee

4,75
+1,25

FREAKSHAKE

10,50

MILKSHAKE

5,50

Banaan, Aardbei, Caramel, Vanille of Chocolade

			
Banaan, Aardbei, Caramel, Vanille of Chocolade

+0,75

Wist u dat u ook een lekker ijsje kunt halen bij Pavarotti Dolce
en hem bij ons in het restaurant kunt opeten?

IJscoupe

9,50

Alleen te bestellen tijdens de openingstijden van
Pavarotti dolce, vraag het de medewerkers
Heerlijk om
af te koelen!
Een coupe
gevuld
Alleen te bestellen tijdens de openingstijden van Pavarotti
dolce,
vraag
het
de
medewerkers
met ambachtelijk schepijs, vers fruit, slagroom
en afgewerkt met heerlijke toppings zoals
chocolade schaafsel, kletskoppen en nootjes.

Chocolate Sensation

Chocolade, straciatella en vanille ijs, slagroom, chocoladesaus en toppings

Summer Holiday

Sorbet ijs, vers fruit, slagroom en toppings

Cookielicious

Oreo, kinder chocolade en cookie ijs, slagroom, chocoladesaus en toppings

Guilty Pleasure

Guilty pleasure, caramel en vanille ijs, slagroom, caramelsaus en toppings

Strawberry Passion

9,50

Vanille ijs, verse aardbeien, slagroom, aardbeiensaus en toppings

AFFOGATo

Espresso, 2 bollen ijs en chocolade schaafsel

6,50

