pasta
Alle pasta’s worden geserveerd met versgebakken brood.
NAPOLITANA 7,50
smaakvolle pomodoritomatensaus met olijven, parmezan en
rucola (toppingtip: tonijn en kappertjes)
ROSSO 10,50
gebakken kip met rode huisgemaakte pesto, parmezan en
rucola
AGLIO OLIO 8,50
knoflook en rode peper in olijfolie met verse peterselie en
parmezan
PESTO 9,50
groene huisgemaakte pesto met verse knoflook, parmezan,
rucola en pijnboompitjes (toppingtip: gebakken kip)
ARABIATA 7,95
smaakvolle pomodoritomatensaus met hete rawitpeper,
parmazan en rucola
CARBONARA 9,50
gebakken spekjes in verse roomsaus met ham, parmezan en
rucola
BOLOGNESE 9,50
klassieke huisgemaakte saus van pomodoritomaat,
rundergehakt, wortel en bleekselderij met parmezan en verse
peterselie
FUNGHI 8,95
kastanjechampignons in roomsaus met verse peterselie,
parmezan en rucola (toppingtip: gebakken kip)
SALMONE 10,50
gerookte zalm in een saus van crème-fraîche, witte wijn,
citroen, spinazie, lente-ui, cherry tomaatjes en verse
peterselie
MIELE 9,95
gebakken kip in een zachtzoete saus van crème-fraîche,
honing en tijm met courgette, rucola en walnoten
VITALE 9,50
pomodoritomaat met verse spinazie, paprika,
kastanjechampignons, lente-ui, parmezan en rucola
GAMBERETTI 10,50
roze garnalen gebakken in knoflookolie met rode peper,
parmezan, verse peterselie en citroen
ZAPPA 10,95
gebakken biefstukreepjes met paprika en ui in een zoetpittige
sinaasappel-chilisaus met pijnboompitjes, parmezan en rucola

Extra

ZAPPA’S VERS EN PUUR
Alle gerechten bereiden we ter plekke en uit verse
ingrediënten. Alle sauzen en pesto’s zijn met zorg
samengesteld en maken we in eigen keuken. Ook
ons Zappa’s brood is van eigen deeg en speciaal
voor jou versgebakken.
Zoveel mogelijk vers en puur dus. Geniet ervan!

pizza
MARGHERITA 7,50
tomatensaus, kaas, oregano
CARPACCIO 10,95
tomatensaus, kaas, carpaccio, groene pesto, rucola en
pijnboompitjes
FUNGHI 8,25
tomatensaus, kaas en kastanjechampignons
SALAMI 8,75
tomatensaus, kaas en rundersalami
TONNO 9,50
tomatensaus, kaas, ui en tonijn
PESTO 9,50
tomatensaus, kaas, groene pesto, cherrytomaatjes
PARMA 11,95
tomatensaus, kaas, parmaham, cherrytomaatjes, rucola en
parmezan
FORMAGGI 9,50
tomatensaus, kaas, gorgonzola en parmezan
DI MARE 11,50
tomatensaus, kaas, gerookte zalm, tonijn, ansjovis, lente-ui,
rucola en citroen (tip: gebakken garnalen)
STAGIONI 10,50
tomatensaus, kaas, ham, salami, kastanjechampignons en
paprika
POLLO 9,95
tomatensaus, kaas, kip, kastanjechampignons, ui en paprika
SPINACI 9,95
tomatensaus, kaas, cherrytomaatjes, fetakaas en spinazie
(toppingtip: zalmsnippers)
AGNELLO 9,95
tomatensaus, kaas, kastanjechampignons, ui en lamsshoarma

toppings

Zelf je pasta, pizza, broodje of salade samenstellen kan ook!
Alle gerechten zijn al compleet en met zorg samengesteld. Wil je toch nog iets toevoegen? Dat kan! Je betaalt dan bij per topping.
Laat het ons weten.
Je kan kiezen uit de volgende extra toppings:
Pijnboompitjes, rucola, mozzarella, cherry tomaatjes, olijven, paprika, lente-ui, pepertjes, fetakaas, parmezan, kastanjechampignons,
walnoten, brie, rode ui, kappertjes, gekookt ei, spinazie, courgette, ananas, gorgonzola, knoflooksaus 0,75
kip, zalm, ham, spekjes, tonijn, lamsshoarma, salami, ansjovis, extra saus of pesto
garnalen, biefstukreepjes, carpaccio, parmaham

2,50

1,50

salade

voor borrel of erbij

Knapperig vers geplukte salade. Geserveerd met
versgebakken brood. Extra toppings zijn mogelijk.

BROOD MET DIPS 5,50
versgebakken brood met huisgemaakte groene pesto, rode
pesto en knoflooksaus.

SALMONE 8,95
gerookte zalm, lente-ui, cherrytomaatjes, mosterd-dille saus,
walnoten
CAPRESE 7,50
mozzarella, cherrytomaat, basilicum, balsamicodressing,
parmezan
TONNO 8,50
tonijn, ei, rode ui, zwarte olijven en frisse yoghurtdressing,
kappertjes
POLLO 8,50
gerookte kip, cherrytomaatjes, groene pesto, parmezan en
pijnboompitjes
CESARE 8,95
krokant gebakken spekjes, ansjovis, rode ui, ei, croutons,
parmezan en cesare dressing.

Brood

(tot

16:00

uur)

Keuze uit diverse soorten broodjes en dressing. Extra toppings
zijn mogelijk.
KAAS 3,95
belegen kaas met komkommer, gemengde sla en cherry
tomaatjes
KRUIDENKAAS 3,95
kruidenkaas met bieslook en gemengde sla
KIP MET CHILI 6,95
kip, kastanjechampignons, paprika en uitjes gebakken in
sinaasappel-chilisaus met komkommer en gemengde sla
MOZZARELLA 5,95
mozarella, cherry tomaatjes, basilicum, rucola, groene pesto
en pijnboompitjes
GEZOND 4,95
kaas, ham, ei, komkommer, gemengde sla en cherry
tomaatjes
FETAKAAS 4,95
fetakaas met komkommer, cherry tomaatjes, rucola en honing
BRIE 5,50
roombrie met komkommer, rucola, walnoten en honing
GEROOKTE KIP 5,95
gerookte kip met gemengde sla, paprika en rode pesto
ZALM 6,50
gerookte zalm met kruidenkaas, rucola en mosterd-dille saus
TONIJN 5,95
stukjes tonijn met gemengde sla, komkommer, rode ui,
kappertjes en frisse yoghurtdressing
PARMAHAM 6,95
parmaham, mozzarella, honing, walnoten, cherry tomaatjes en
rucola
ZAPPA 6,95
carpaccio met zongedroogde tomaten, pijnboompitjes, rucola,
groene pesto en parmezan

Heb je een voedselallergie, speciale
dieetwens of eet je halal? Meld het ons!
Wij informeren je graag over de
mogelijkheden.

KAASPLANK 6,95
verschillende soorten kaas, met versgebakken brood
EXTRA BROOD 1,00
extra portie versgebakken brood
EXTRA DIPS 1,50
keuze uit een extra portie groene pesto, rode pesto of
knoflooksaus
BORRELPLANK 11,95
met huisgemaakte rode en groene pesto, knoflooksaus,
olijven, verschillende soorten kaas en versgebakken brood

AFREKENEN
Apart afrekenen bij drukte is niet mogelijk.
Bedankt voor je begrip.

zoet
VERS GEBAK 3,95
dagelijks wisselend assortiment
Kijk in de vitrine voor het aanbod van vandaag.

tosti

(tot

16:00

uur)

Alle tosti’s worden gemaakt van Turks brood. Extra toppings
zijn mogelijk.
KAAS

3,95

HAM/KAAS

4,50

SALAMI/KAAS

4,50

MOZZARELLA 5,50
met pesto en cherry tomaatjes
FETAKAAS 4,95
met cherry tomaatjes en peterselie
GEROOKTE KIP 5,50
met kaas, rode pesto en paprika (toppingtip: pepertjes)

Soep

(tot

16:00

uur)

Geserveerd met versgebakken brood. Extra toppings zijn
mogelijk.
TOMATENSOEP 5,95
verse huisgemaakte soep met basilicum, parmezan en
croutons (toppingtip: mozzarella)
CHAMPIGNONSOEP 5,50
verse huisgemaakte soep met kastanjechampignons,
parmezan, croutons en peterselie

DOGGYBAG
Heb je eten over? Neem het gerust mee. Laat het
ons weten. Wij pakken het graag voor je in.

Zappa’s Arnhem
Korenstraat 6
T 026 750 32 85
arnhem@zappas.nu
www.zappas.nu

Zappa’s Nijmegen
Plein 1944 155
T 024 679 32 65
nijmegen@zappas.nu
www.zappas.nu

