
ANTIPASTI

Zuurdesem pita’s met dipjes*

Risottoballen met groene pepers en citroenmayonaise

(per stuk) 

Ingelegde paddenstoelen met eidooier

Bij DESEM bakken we zuurdesempizza’s in een 

houtoven. Op onze menukaart vind je ook een 

aantal antipasti en bijgerechten. Maar er is meer! 

Onze wisselende gerechten staan op de oranje 

borden boven de keuken.   

D E
S
EM

3,5

3

7,5

SALADES 

Witlof salade met ingelegde bietjes en dille-olie*

Andijvie salade met zure room en ansjovisbroodkruim

6

6

MENU OM TE DELEN 
(vanaf twee personen)

Geen zin om te kiezen? Ga voor ons menu. 
We serveren in rondes voor - en bi jgerechten
en verschil lende pizza’s om te delen. 
Ter afsluit ing kri jgt iedereen een dessert. 

25 p.p.

Voor groepen vanaf zes personen    22,5 p.p.

* vegan/vegan opt ie mogel i jk

Op zaterdag bakken we zuurdesembrood. Je kan ze per twee 

plakken bes te l len (3,5) of  een heel  brood voor thuis  kopen (4,5).     



ZUURDESEMPIZZA

Buffelmozzarella, tomatensaus en oregano 

Parmezaan, tomatensaus, buffelmozzarella en oregano

Pesto, tomatensaus en buf felmozzarella

Pittige worst, tomatensaus en oude geitenkaas

van ‘t Ketelbos uit Groesbeek

Paprika, tomatensaus, buffelmozzarella, sumac en rode ui

Oesterzwam, buffelmozzarella, blauwe kaas en zoete ui

Vegan: paddenstoelen, tomatenpasta, rucola 

en dragonsaus*

San Daniele ham, tomatensaus, kappertjes en burrata

Wisselende pizza: zie bord bij de keuken

Bambino: kleine pizza die je zelf mag beleggen 

+ dip voor de korstjes: aïoli of pittige harissa* 

12,5

13,5

13,5

14

13,5

15

13,5

20

15

10

1

Wat is zuurdesem? In plaats van een zakje gist gebruiken

we onze eigen zuurdesemcultuur om het deeg te laten rijzen. 

Daar hebben we alleen bloem, water en geduld voor nodig. 

Natuurlijke gisten komen gewoon uit de lucht en de bloem.

DESSERT

Panna cotta van karnemelk 

Pure chocolademousse met oli jfolie en zeezout 

Tiramisu van huisgemaakte mascarpone 

6

6

klein 5 / groot 7

* vegan/vegan opt ie mogel i jk


