
Kerkplein 27, 1391 GK Abcoude
T. 06-125-47-472

afabcoude@gmail.com | acquafarina.nl

TIRAMISÙ    €   8,00
 Oma’s recept

PIZZA     €   8,00
 Pizza in de vorm van een hartje of kat

PASTA     €   9,00
	 Spaghetti	of	penne	met	tomatensaus,	
basilicum en grana padano 36 mndn

BAMBINI

ONS DEEG RIJST MINIMAAL 24 UUR

DESSERT

Extra Ingredienten Vanaf   € 1,50 VOLGENS EEUWEN OUD RECEPT

Authentieke italiaans producten
“Mangiare sano”. Smaak en kwaliteit, 

de eerste keus voor al onze ingrediënten.

BIJGERECHTEN

INSALATA MISTA     € 6,00 
FOCACCIA al ROSMARINO  € 7,00
	 Pizza	 in	 puntjes	 gesneden	 met	 knoflook,	
rozemarijn en zeezout

Glutenvrije pasta, vraag er naar

VERSE PASTA
huisgemaakt met biologisch meel

PIZZA
zuurdesem deeg met biologisch meel

                       (lievito madre)

RAVIOLI  al TARTUFO  € 18,00
	 Ravioli	gevuld	met	zwarte	truffel 
van San Pietro a Pettine	en	buffel	ricotta	kaas 
met een romige saus van boter en salie 
en grana padano 36 mndn

PAPPARDELLE   € 18,50
 Pappardelle met wild zwijn ragout

RAVIOLI al SALMONE  € 18,50
 Ravioli gevuld met buffelricotta en zalm
in een romige tomatensaus

PENNE al TALEGGIO  € 18,00
 Penne met Taleggio saus,
walnoten en gestoofde uien

SPAGHETTI      € 18,50
	 Spaghetti	met	gamba’s, 
cherry	tomaten	en	courgette

PASTE TRADIZIONALI   
	 Spaghetti	of	penne	met	onze	traditionele	
huisgemaakte:

 POMODORO   € 11,00
 ... met huisgemaakte tomatensaus, basilicum 
en grana padano 36 mndn

 ARRABBIATA  € 13,00
 .... met een pikante tomatensaus

 RAGU’    € 16,00
 ... met een traditionele italiaanse vlees ragout 
saus

MARGHERITA   € 10,00
 Tomatensaus, mozzarella fior di latte
en basilicum

SAPORITA    € 17,50
 Tomatensaus, mozzarella fior di latte, 
gorgonzola, salame en grana padano 36 mndn

TONNO e CIPOLLA  € 16,50
 Pizza met tomatensaus, mozzarella, tonijn, 
uien, kappertjes en oregano

SICILIANA INBUFALITA € 16,00
 Tomatensaus, oregano, buffelmozzarella, 
zwarte olijven, capperi di Salina en ansjovis

DIAVOLO ROSSO   € 18,50
 Tomatensaus, mozzarella fior di latte,
nduia, pikante salami, paprika, olijven

BUFALA     € 15,50
 Tomatensaus, buffelmozzarella, 
cherrytomaatjes, rucola en grana padano 36 mndn

4 FORMAGGI  BIANCA  € 18,00
 Mozzarella fior di latte, gorgonzola,
fontina, grana padano 36 mndn

PARMIGIANA   € 16,50
 Tomatensaus, buffelmozzarella,
aubergine, grana padano 36 mndn en basilicum

PROSCIUTTO e FUNGHI € 17,00
 Tomatensaus, mozzarella fior di latte,
italiaanse beenham, paddestoelen

PIZZA PASO    € 18,00
 Mozzarella, gerookte Scamorza kaas,
toscaanse worst	en	courgette

ACQUA FARINA VEGGIE € 18,50
 Buffelmozzarella,	truffelsaus	 van	San Pietro 
a Pettine, bospaddestoelen, grana padano 36 mndn, 
rucola,	truffelschijfjes

ACQUA FARINA   € 18,50
 Buffelmozzarella,	truffelsaus	 van	San Pietro 
a Pettine, crudo umbro, grana padano 36 mndn, rucola, 
truffelschijfjes

De bestellingen kunnen alleen via 
Whatsapp worden doorgegeven. Niet via 
het vaste nummer van Acqua Farina, dit 
zal niet worden beantwoord.

Het Whatsapp nummer is

06-125-47-472 
Alleen contactloze betalingen zijn mogelijk

VOLG ONS OP ...
facebook.com/acquafarina.abcoude

instagram.com/afabcoude

Wij houden ons aan de hygiene 
maatregelen van de Rijksoverheid.

- AFHAALMENU -

... fate l’amore, 
non la guerra!


