
Parmezaanse kaas, truffelsalsa, rucola, geschaafde truffel
Alberto’s 17,50

gerookte zalm, ui, knoflook en pesto
Al Salmone 14,50

langzaam gegaarde rundergehakt en tomatensaus
Bolognese 9,50

verschillende deeglagen met gehakt-tomatensaus,                                  
bechamelsaus en Parmezaanse kaas 

Lasagne 11,50

deegrol gevuld met gehakt, mortadella, knoflook, spinazie,                          
Provelone picante en Parmezaanse kaas 

Canneloni 16,50

tomatensaus, rode peper, mozzarella, gemalen 
peper,  knoflook, ui, olijfolie en Parmezaanse kaas.                                                               
In de houtskooloven gebakken

Al Forno 14,50

Parmezaanse kaas en oregano
Magherita 8,50

Parmezaanse kaas, champignons en oregano
Funghi 10,50

Parmezaanse kaas, salami en oregano
Pepperoni 10,50

Parmezaanse kaas, paprika, pepperoni, Parmaham,                                 
champignons en oregano

4 Stagioni 12,50

Parmezaanse kaas, kip, rode peper, knoflook en paprika
Pollo Picante 14,50

parmaham grand cru, Parmezaanse kaas, buffelmozzarella,                          
gedroogde tomaat en rucola

Di Parma 15,50

dungesneden ossenhaas, pesto, buffelmozzarella,                                
pompoenpitten, zongedroogde tomaat en rucola

Con Carpaccio 16,50

cherrytomaat, zachte geitenkaas, pancettaspek,                                
buffelmozzarella, pompoenpitten en rucola

Da Vinci 14,50

dungesneden ossenhaas, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 
zongedroogde tomaat, pestodressing

Carpaccio 13,50

gerookte zalm, zongedroogde tomaat, pesto dressing,                                  
gemarineerde olijven, gefrituurde uienringen, kappertjes                                     
en knoflookbrood

Al Salmone 13,50

gerookte kipfilet, romainharten, gepofte tomaatjes, Cesar 
dressing, Parmezaanse kaas en knoflookbrood

Cesar 13,50

zachte geitenkaas, gemarineerde olijven, zongedroogde                                  
tomaat, pecannoten, honing dressing en knoflookbrood

Alberto’s 13,50

Afhalen kan van dinsdag tot en met zondag van 15.00 tot 20.00 
uur. Per 1 maart zijn wij ook op maandag geopend.
Bij drukte vragen wij iets meer van uw geduld.   

Tel: 033-2585774
Adres: Molenplein 7-11, 3862 JL Nijkerk
Email: info@albertositalian.nl

(bereid met traditionele tomatensaus)

(bevat hoge kwaliteit buffelmozzarella)

(frisse  mix van diverse slasoorten)



In onze winebar hanteren wij het share dining principe. (H)eerlijke 
gerechten delen met vrienden, familie of collega’s. Het share dining 
creëert veel extra sfeer en gezelligheid. Benieuwd hoe het precies 
werkt? Kom snel eens langs en vraag om de winebar dinerkaart!

De winebar is een gescheiden ruimte en daardoor uitermate geschikt 
voor besloten feesten, borrels, wijnproeverijen of workshops. We 
kunnen in de winebar zo’n 60 tot 100 personen faciliteren.

Wij verzorgen ook catering op locatie voor bijvoorbeeld een verjaardag, 
borrel, workshop of bedrijfsfeest.

We zijn altijd bereid om met u mee te denken voor een unieke catering. 
Verras uw gasten met bijvoorbeeld een 4-, 5-, 6- of zelfs 7-gangen 
walking dinner of een buffet met heerlijke verse pasta’s en salades.

Tijdens de lunch én tijdens het diner kunt u genieten van onze 
zelfgemaakte pasta’s en de biologische ingrediënten.
Iets wat ons restaurant uniek maakt is de Josper Grill®. De Josper Grill® 
is houtskool gestookt en het geeft de unieke smaak van het nobele 
hout, een unieke textuur en sappigheid mee aan onze producten. Wij 
gebruiken de Josper Grill® onder andere voor ons heerlijke dry aged 
vlees. Proberen? Vraag bij het diner om de grillkaart.

Meer informatie? Neem dan contact op via info@albertositalian.nl of bel 
naar 033-2585774. U kunt altijd vrijblijvend een offerte aanvragen of een 
afspraak maken. Onze Italiaanse espresso staat altijd voor u klaar!


