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MARGHERITA
Buffelmozzarella, verse basilicum en tomatensaus

 13.0

CHORIZO BLUE
Chorizo, blauwklaver kaas, mozzarella 

en tomatensaus 
15.0

PORCINI
Mozzarella, spek, porcini (eekhoorntjesbrood), 

radicchio rosso, pecorino en tomatensaus
 15.0

PORCHETTA
Pittige tomatensaus, porchetta, taggia olijven, 
scamorza (gerookte mozzarella) en rozemarijn

16.5

ZUCCA
Pompoen-crème, taleggio, salie, rode peper 

en rozemarijn 
15.0

PESCE
Makreel, artisjokken, zongedroogde tomaten, 

kappertjes, ansjovis, rode peper en tomatensaus
 16.0

TARTUFO
Truffel, taleggio, oesterzwammen, parmezaan, 

spinazie-crème en amandelen 
15.5

MARGHERITA
Mozzarella, verse basilicum, tomatensaus

 5.0

CHORIZO BLUE
Chorizo, Blauwklaver kaas, tomatensaus 

6.0

VEGAN VERDURE
Taggia olijven, kappertjes, zongedroogde 

tomatenartisjokken, tomatensaus 
5.5

PORCHETTA
Pittige tomatensaus, porchetta, Taggia olijven, 

scamorza: gerookte mozzarella, rozemarijn 
6.0

 
 

 PIZZA & GELATO
Bakplaats (naast de Boterwaag) is open van maandag t/m zondag van  12:00 – 20:00.

Je kan hier terecht voor huisgemaakte pizza’s en slices uit onze steenoven en het lekkerste ijs uit eigen ijskeuken.

PIZZA
…Te beginnen met de basis: onze pizzabodem wordt gemaakt van biologische fijne bloem, verse gist, Haags duinwater, zeezout en geduld. 

Al onze garnituren hebben we met zorg geselecteerd samen met onze lokale leveranciers, vrienden of we maken het zelf. 
De pizza’s kan je afhalen van maandag t/m zondag tussen 12:00 – 20:00 of bestellen via www.thuisbezorgd.nl

LIK-IT
Vlak voor de 1ste lockdown werd de Dom Pérignon onder de ijsmachines, een Carpigiani, bij de Grote Markt naar binnen gebracht.

Boven de Hoender en Hop werd druk gebouwd aan een ijskeuken en vanaf heden is Nederland een kwaliteitsmerk gelato rijker: Lik-It.
 

Lik-it onderscheidt zich door ambachtelijk Italiaans ijs (gelato) te maken in onverwachte combinaties. Smaak en textuur zullen leidend zijn, verder kan alles. 
Een team van ervaren chefs gaat hiervoor aan het werk met hoge kwaliteit duurzame ingrediënten. 

Zo wordt het roomijs bereid op basis van biologische melk uit het Groene Hart. Maar er is ook vegan ijs van amandelmelk.

 
KOM PROEVEN!

BAKPLAATS TAKE OUT

TIJDELIJK GESLOTEN

TEMPORARILY CLOSED


