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Antipasti Freddi
Koude voorgerechten

Pane aglio/olio € 5,95  
Vers brood met huisgemaakte knoflook dip

Bruschetta con pomodori e erbe della italia, Parmigiano € 6,95      
Vers brood met tomaat en Italiaanse kruiden en Parmezaanse kaas

Insalata Caprese €10,95
Tomaten salade met buffel Mozzarella en basilicum

Carpaccio di manzo classico con rucola e Parmigiano € 14,95                                                  
Carpaccio van ossenhaas met Rucola salade en Parmezaanse kaas

Carpaccio di manzo con rucola e Parmigiano al tartuffo € 14,95                                       
Carpaccio van ossenhaas met Rucola salade en Parmezaanse kaas, 
huisgemaakte truffel mayonaise 

Vitello Tonato € 14,95
Carpaccio van kalfsfilet met huisgemaakte tonijn tapenade





Antipasti Caldi
Warme voorgerechten

Parmigiana di Melanzane € 13,95
Verse aubergine gebakken in olijven olie met tomaat en mozzarella, 
gegratineerd met Parmezaanse kaas uit de oven

Scampi aglio/olio € 13,95                                                                                                     
Grote garnalen in olijven olie met verse knoflook 

Scampi alla „Diavolo“ € 14,50                                                                                                     
Grote garnalen in huisgemaakte pikante tomaten roomsaus, van  die mama

Funghi con aglio e panna fresca € 11,95  
Champignon knoflook roomsaus uit de oven gegratineerd

Calamari Fritti € 13,95  
Vers gefrituurde  inktvis ringen

Pizza fine Da Pio € 9,95 
Dun deeg uit de oven met room kaas spekjes tomaat ui 
Rucola sla en parmezaane kaas (ook Vegetariers mogelijk)





Zuppe
soepen

Zuppa del giorno € 6,95
Huis gemaakte soep van de dag

Zuppa di pesche  € 17,95
Huisgemaakte vissoep van di mama,  met zeevruchten 
Vis en schelpdieren groenten en tomaat. Specialita della Casa 

Insalate
Salades

Insalata mista con Rucola e Parmigiano € 9,95                                                
Gemengde salade met Rucola en Parmezaanse kaas

Insalata Cesare con lardo € 14,95            
Italiaanse Caesarsalade met gebakken spekjes, croutons,
Ei en Parmezaanse kaas, huisgemaakte dressing van de chef





Piatti di Pasta 
Pasta gerechten

Spaghetti Carbonara € 14,95  
Spaghetti met spekjes, room, ei en Parmezaanse kaas              

Spaghetti Scampi € 15,95  
Spaghetti met grote garnalen,olijf olie, knoflook,peterselie, rode pepers 

Spaghetti scampi al Alfredo  € 16,95
Spaghetti met grote garnalen, in een heerlijk knoflook roomsaus             
Met Parmezaanse Kaas

Penne Arrabiata alla Siciliana Pikante € 14,95  
Penne met verse tomatensaus met Pikante Siciliaanse worst

Canneloni Vitello al Forno € 14,95  
Verse Pasta deegrollen gevuld met Kalfsflees en tomaten saus 
met kaas ovenbakken mit de oven 

Penne alla verdura € 14,95 
Penne met verse groenten in tomaten saus

Penne al modo mio  € 14,95
Penne met rucola geitenkaas tomaat, walnoot, 
Parmezaan en zoete Balsamico

Linguini scampi Diavolo  € 16,95                               
Linguini met scampi in pikante tomaten roomknoflook saus

Linguini frutto di mare € 18,95                               
Linguini met zeevruchten in een tomaten knoflook saus

Paccheri con pomodoro e tonno e parmegiano € 15,95                                                                                                       
Huisgemaakte pasta met verse tomatensaus, tonijn 
en Parmezaanse kaas. „je proeft Sicilië“

Lasagne Bolognese € 14,95
Verse huisgemaakte Lasagne uit de oven van de „CHEF“





Pizza
Pizza gerechten

Pizza Margherita € 8,50
Tomatensaus en kaas

Pizza Tonno cipolle € 12,50
Tomatensaus, kaas, tonijn, rode uien

Pizza vegetariana € 13,50
Tomatensaus, kaas, knoflook, paprika, aubergine, Courgette, 
uien Olijven

Pizza Taco € 14,50
Tomatensaus, kaas, gekruid gehakt ,sla, huisgemaakte knoflooksaus 

Pizza Frutti di Mare  € 15,50
Tomatensaus, kaas en zeevruchten 

Pizza Siciliana € 13,50
Tomatensaus, kaas pikanteworst , ui, rode pepers en kappertjes

Pizza Sophia Loren € 15,50
Tomatensaus, kaas, rauwe parma ham rucola en truffelolie





Piatti di carne
Vlees gerechten

Bistecca alla siciliana € 23,95
Dun gesneden Entrecote, gebakken in olijfolie, verse knoflook, 
rozemarijn geblust met citroen, Typisch Siciliaans

Scaloppine al Limone € 23,95
Kalfsschnitzel in citroen saus

Bistecca al  Funghi e Cipolla € 25,95
Rib-eye Hereford 250/270 gram met gebakken champignons, knoflook
of met rozemarijn en knoflook

Bistecca speciale Black Angus  € 34,50
Black Angus Rib-eye 250/270 gram gegrild met zeezout, Rozemarijn 
en knoflook

Filetto di Manzo Tagliata € 28,95
Fijne Malse ossenhaas, gesneden met Rucola parmezaanse 
Kaas en cherry tomaatjes

Filetto di manzo Pepe verde € 28,95                                                               
Fijne malse ossenhaas geserveerd met een verse peper saus

Filetto di manzo Gorgonzola € 28,95
Fijne malse ossenhaas geserveerd met een verse Gorgonzola saus

Filetto di manzo al modo nostro € 28,95
Fijne malse ossenhaas geserveerd met een verse saus van
Parmezaanse kaas en Balsamico

Filetto al tartuffo € 29,95
Fijne malse ossenhaas geserveerd met een huisgemaakt
Truffelroomsaus





Piatti di pesce
visgerechten 

Filetto sogiola d’avola € 21,95
Tong fillet met garnalen in een pikante tomaten room saus

Gamberoni aglio olio  € 28,95
Gegrilde gamba’s met verse knoflook, peterselie rode pepers

Pesce fritti  € 25,95
Gefrituurde vis schotel, sliptong, calamari’s, anjovis, scampi’s                     

Spigola gratinato al forno con Parmigiano € 28,95
Verse zeebaars „in zijn geheel geserveerd“ gegratineerd in de 
oven met Parmezaanse kaas

Tonno alla griglia € 27,95
Heerlijk vers gegrilde tonijn, met olijf olie, zeezout ,citroen en verse  kruiden.

Deze gerechten worden naar keuze geserveerd met 
spaghetti aglio/olio aardappels uit de oven of patate fritte





Specialitá fatte in Casa
Onze huis specialiteiten

Tartara di filetto di Manzo € 15,95
Heerlijk verse tartaar van ossenhaas met rode ui, kappertjes, 
Rucola olijf olie, en zoete Balsamico

Ostriche  € 3,15 per stuk
Verse Oester fines premier no3, vanaf 3 stuks - indien voorradig

Spaghetti Vongole € 21,95
Spaghetti met overheerlijke verse veraci Vongole, olijf olie 
Knoflook en verse kruiden en groente - indien voorradig

Rotelle fresca con ricotta e spinaci alla panna € 15,95       
Verse handgemaakte pasta gevuld met ricotta en spinazie in een roomsaus

Pasta fresca al Tartuffo  € 17,95
Verse handgemaakte pasta gevuld met truffel in een 
heerlijke truffel roomsaus, of naturel in een truffel olijf olie Parmezaanse kaas





La Nostra storia

Sinds 2001, hebben we eerst 17 jaar aan de buiten rand van 
Valkenburg gezeten, met Ristorante Da Pio. 

Waar wij met trots en veel liefde Amore, 
onze gasten mochten ontvangen. 

Het werd tijd voor iets nieuws, 
om onze gasten nog meer te verwennen. 

Met heerlijke verse Italiaanse gerechten, en wijnen. 

Ik kom namelijk van het mooie eiland Sicilië, waar gastvrijheid 
en heerlijk eten, en natuurlijk een goed glas wijn voorop staat.

Dit gevoel willen we heel graag met u delen. 

Wij hopen dat u geniet van onze heerlijke gerechten.

Wij hopen dat u een gezellig avond heeft.

Benvenuto a Nostro Da Pio Italian Fine Food and Bar.

Claudia Fiorilla–Mertens, Patrick en Jennifer
 and Team Da Pio




