
www.pizzamamamia.nl

www.pizzamamamia.nl

www.pizzamamamia.nl

1 PANE E BURRO        € 3,60
 Stokbrood met kruidenboter
 PANE TRI COLORE        € 4,70
 Stokbrood met tapenade, pesto en kno�ooksaus
2 INSALATA CAPRESE       € 7,25
 Salade van ijsbergsla, tomaat, Bu�el-mozzarella 
 en basilicum
3 INSALATA MAMA MIA       € 5,25
 Heerlijk gemengde salade
4 INSALATA DELLA CASA       € 6,25
 Frisse salade met ui, paprika, geitenkaas, 
 olijven en tomaat
5 INSALATA CON TONNO       € 6,25
 Slamix, tonijn, ui en tomaat
6 INSALATA CARPACCIO        € 7,50
 Slamix met carpaccio van rosbief
7 INSALATA DI POLLO       € 7,50
 Stukjes kip, ham, selderij met pittige saus
 op een bedje van diverse sla
8 PROSCIUTTO AL MELONE      € 7,75
 Italiaanse gedroogde ham met meloen
9 OLIVE VERDE E NERO       € 3,00
 Bakje gemarineerde olijven

Antipasti Freddi Koude
voorgerechten

180 SPARERIBS € 13,75
 met 2 sausjes
182 ALI DI POLLO ALLA AMERICANO € 10,50
 8 kip stukjes en 2 sausjes, beetje pittig
183 FRITTO PATATE € 2,60
 200 gr. gebakken aardappelpartjes

Americano Amerikaans

Antipasti Caldi Warme
voorgerechten

20  FUNGHI FRESCHI AL FUNGHETTO € 6,75
 gebakken paddestoelen en champignons
 in pikante saus gegratineerd
21 FUNGHI AGLIO E OLIO € 6,75
 champignons in kno�ookolie met zeezout en peterselie
22 COZZE E GAMBA € 8,00
 mosselen en gamba’s gebakken in 
 kruidenboter met pecorino
23 ALI DI POLLO € 5,50
 kippenvleugels met een pikant sausje

Pasta triggero Pasta uit de oven

167 LASAGNA BOLOGNESE € 6,60 € 10,00
 met rundergehakt en bechamelsaus
169 LASAGNA VERDE PESCE € 8,00 € 12,00
 groene lasagna met zalm en garnalen
171 PENNE AL FORNO € 6,60 € 10,00
 gegratineerde ovenschotel met gehakt,
 ook vegetarisch verkrijgbaar

V*            H*

Spaghetti
Penne

Tortellini
Tagliatelle

V*           H* V*           H*

* V=voorgerecht / * H=hoofdgerecht 

* V=voorgerecht / * H=hoofdgerecht 

Pizza Frutta Pizza’s met fruit
144 HAWAII € 8,00
 tomaten, kaas en ananas
145 TORINO € 8,75
 tomaten, kaas, champignons en ananas
146 RIMINI € 10,50
 tomaten, kaas ham, peren, ananas en banaan
148 MODENA € 9,00
 tomaten, mozzarella en banaan
149 MAFIOSO € 11,50
 tomaten, kaas, peren, banaan, ananas, 
 gorgonzola en Prosciutto crudo
150 PRONTO € 10,50
 tomaten, kaas, champignons, ananas, 
 banaan en mozzarella

Pizza vegetariana

125 ETNA € 9,25
 tomaten, kaas, champignons en ansjovis
126 SICILIANA € 9,25
 tomaten, kaas, ansjovis en olijven
127 TONNO € 10,25
 tomaten, kaas, tonijn en uien
128 TONNO TROPICALE € 10,25
 tomaten, kaas, tonijn en ananas
129 LUCCA € 13,00
 een lauw-warme pizza met crème fraiche, zalm,
 gamba, dille, rode uien, kappertjes en rucola
130 STELLA MARINA € 11,50
 tomaten, kaas, zalm, tonijn en kappertjes

Pasta 
Pasta’s
• ALLA BOLOGNESE € 5,30 € 8,00 € 6,00 € 9,00
 vleessaus
• ALLA CARBONARA € 6,00 € 9,00 € 6,60 € 10,00
 groenten en stukjes spek in roomsaus
• AL FUNGHI € 6,00 € 9,00 € 6,60 € 10,00
 lekkere paddestoelen in pikante 
 tomatensaus
• ALLA MARINARA € 6,50 € 9,75 € 7,10 € 10,75
 gemengde soorten vis in pesto 
 met pijnboompitten
• QUATTRO FORMAGGI € 6,00 € 9,00 € 6,60 € 10,00
 4 Italiaanse kaassoorten in roomsaus
• ALLA PANNA € 6,00 € 9,00 € 6,60 € 10,00
 specialiteit Mama Mia
• AL GAMBERI E POLLO € 7,00 € 10,50 € 7,60 € 11,50
 garnalen en kip in een kruidige saus
• AGLIO E OLIO € 5,30 € 8,00 € 6,00 € 9,00
 olie, kno�ook, zeezout en peterselie
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101 PROSCIUTTO € 8,25
 tomaten, kaas en ham
102 SALAME € 8,25
 tomaten, kaas en salami
103 BOROMEA € 8,50
 tomaten, kaas, ham en salami
104 CAPRICCIOSA € 8,95
 tomaten, kaas, champignons en ham
105 TROPICALE € 8,95
 tomaten, kaas, ham en ananas
106 QUATTRO STAGIONI € 9,75
 tomaten, kaas, salami, paprika, 
 champignons en artisjokken
107 SALAMINA € 8,95
 tomaten, kaas, salami en ananas
108 CALZONE SHOARMA € 11,75
 dubbelgevouwen pizza met kaas, 
 uien, kipshoarma en kruidige kno�ooksaus
109 BOLOGNESE € 9,75
 tomaten, kaas, vleessaus en uien   
110 PIRI PIRI € 12,00
 tomaten, kaas, pikante kip en ananas 
 en een vers pepertje  
111 ROMAGNA € 10,00
 tomaten, kaas, ham, ui, champignons 
 en paprika
112 VANTARE € 11,50
 tomaten, kaas, geruld gehakt, paprika, 
 spek en kno�ook
113 BELLA ITALIA € 11,50
 tomaten, kaas, salami, champignons, uien, 
 verse tomaat en gorgonzola
114  CARBONARA € 11,50
 tomaten, kaas, salami, ham, ei, spek en uien
115 VULCANO € 10,75
 tomaten, kaas, salami, champignons, 
 asperges, ei en pepertjes
116 FANTASIA € 11,75
 tomaten, kaas, salami, artisjokken, 
 champignons, mozzarella en Prosciutto crudo
117 CALZONE € 12,00
 dubbelgevouwen pizza met tomaten, 
 kaas,ui, paprika, champignons, salami, 
 ham en vleessaus
118 DI PAPA € 10,50
 tomaten, kaas, vleessaus, paprika, uien, 
 olijven en pepers
119 MAMA MIA € 13,00
 specialiteit van het huis
120 COLOMBA € 10,50
 tomaten, kaas, ham, salami, uien, pikante 
 pepers en veel verse kno�ook
121 TOSCANA € 12,00
 tomaten, kaas, ham, uien, paprika, ei, 
 spek en ananas
122 MASCHIO € 12,00
 tomaten, kaas, geruld rundergehakt, 
 kipshoarma en gekruid varkensvlees
123 CALZONE D’ESTATE € 9,75
 dubbelgevouwen pizza met tomaten, kaas, 
 salami en ham
124 CORLEONE € 10,50
 tomaten, kaas, geruld gehakt, champignons, 
 rucola en kno�ook

Pizza carne Pizza’s met vlees

Pizza pesce Pizza’s met vis

134 MARGHERITA € 7,25
 tomaten en kaas
135 FUNGHI € 8,50
 tomaten, kaas, champignons en mozzarella
136 BRACCIO DI FERRO € 10,00
 tomaten, kaas, spinazie, mozzarella en olijven
137 PRIMAVERA € 11,00
 tomaten, kaas, spinazie, ei, mozzarella, 
 verse tomaat en kno�ook
138 TRI COLORE € 10,50
 tomaten, mozzarella, verse tomaat en rucola
139 PAESANA € 10,50
 tomaten, kaas, paprika, asperges, 
 champignons en artisjokken
140 GORGONZOLA € 9,75
 tomaten, kaas en gorgonzola
141 QUATTRO FORMAGGI € 11,25
 tomaten, kaas en vier Italiaanse kaassoorten
142 VEGETARIANA € 10,00
 tomaten, kaas, champignons, ui, courgette, 
 kno�ook en pecorino
143 MOZZARELLA € 8,75
 tomaten en mozzarella

Vegetarische
pizza’s

132 FRUTTI DI MARE € 12,75
 tomaten, kaas en verschillende vissoorten
133 VESUVIO € 12,50
 tomaten, kaas, tonijn, garnalen, uien en pikante pepers

Bij een bestelling vanaf € 8,00 wordt uw bestelling GRATIS
thuis bezorgd.

Wegens veiligheidsoverwegingen hebben onze bezorgers
niet al te veel wisselgeld bij zich. Wilt u hier rekening mee
houden en proberen gepast te betalen? Wilt u pinnen? 
     Geef dit aan bij uw bestelling, dan neemt de bezorger 
     een pinautomaat mee! 

Wilt u liever on-line bestellen? En betalen in uw eigen (digitale)
omgeving? Dat kan via onze site www.dronten.pizza.
Veilig voor u en voor onze bezorgers.

Wij bezorgen met verwarmde pizza-boxen. Wij bezorgen uw 
pizza of pasta binnen 30 à 45 minuten bij u thuis.

Kijk voor de actuele kaart op www.pizzamamamia.nl

Wilt u een keer gezellig uit eten voor niet al te veel geld?
WIJ ZIJN ELKE DAG OPEN VAN 16.30 tot 21.30 UUR!

Wij bezorgen van 17.00 tot 21.00 uur.
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