
   Grazie per la  vostra  visita 

             Bedankt voor uw bezoek!   

 Restaurant-Pizzeria-Ijssalon   Latino 

                Steenweg 54    6131 BG Sittard 

            Tel:046-4519128 

               info@restaurant-latino-sittard.nl 
       29-07-2022 



                       

                       ANTIPASTO -VOORGERECHT 

 
      

Carpaccio                     15.50 
dunne  lapjes ossenhaas  met   o.a. zachte balsamico dressing, rucola en  
Parmezaanse kaas, pijnboompitten, artisjok  en zongedroogde tomaatjes. 
  
Caprese                      9.95 
mozzarella, tomaat ,rucola ,pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes en 
basilicumdressing.  
   
 

Funghi   al  Forno                                8.25 
champignons gegratineerd met knoflook in roomsaus uit de oven. 
 
 
Prosciutto  e  Melone  Piccolo             10.50 
Italiaanse rauwe ham met meloen en garnering. 
 
  
Scampi  al Forno                       9.95 
gebakken scampi's  met knoflook. 
 
 
                         
Soep                                                 5.50 
met kruidenboter en pizzabolletje 
        

                    
        
    Daar  wij al onze  gerechten vers  bereiden, zal de bereiding iets meer tijd  in beslag nemen. 
 
                               Geachte gast, wij gaan zorgvuldig om met voedselallergie. 
         Echter, kruisbesmetting van allergenen is nooit  100% uit te sluiten. 
                 Meldt u aan onze  bediening uw voedselallergie. 
 

        AL ONZE GERECHTEN KUNT U OOK AFHALEN  
            OPENINGSTIJDEN: VAN DONDERDAG T/M ZONDAG  VANAF 16:00UUR      
 
 
          

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                 

           PIZZA 

Bolero  (vegetarisch)                                                                                       14.95        
tomaat, kaas ,champignon, rode paprika, ananas, salade  en een licht pikante  huisgemaakte knoflooksaus. 
Capricciosa                          14.95 
tomaat, kaas, ham, artisjok, olijf ,champignon ,oregano, en ansjovis. 

Diavolo    (pikant)                           15.25 
tomaat, kaas, pikante worst, gele paprika ,olijf,en verse tomaat.          
Fiesta                                    17.25 
tomaat, kaas, tonijn, salade, en licht  pikante huisgemaakte knoflooksaus. 
Franco                                 17.25 
tomaat, kaas, Bolognese-saus, rode paprika, champignon, ui, ei, ham en salami. 
Italiana                               18.50 
verse tomaat ,Italiaanse rauwe ham, zongedroogde tomaat, mozzarella, olijf, rucola 
Parmezaanse kaas, en basilicum dressing. 
Latino                            19.95 
verse tomaat,gerooktezalm,mozzarella,kappertjes,rucola,pijnboompitten,artisjok,zongedroogde tomaat  
 en  huisgemaakte dressing. 
Mare                              20.25 
tomaat,kaas,scampi,tonijn,garnalen,sardine  en knoflookolie 
Margherita                  8.75 
tomaat,kaas 
Napolitana                 10.45 
tomaat,kaas,ansjovis,olijf  en  oregano. 
Peperonata                             13.25 
tomaat,kaas,salami,ui en rode paprika. 
Primavera                                                                              13.75 
tomaat,kaas,ananas,ham  en salami. 
Salsa                                                                                                16.95 
tomaat, kaas, gehakt, salade, augurk, maïs, rode paprika,uitjes, en licht pikante huisgemaakte knoflooksaus. 
Scampi                                16.95 
tomaat,kaas,scampi’s en huisgemaakte knoflooksaus. 
Taco                                                                                  16.95 
tomaat, kaas, gehakt, salade  en licht pikante huisgemaakte knoflooksaus. 
Taco  Pollo                                      16.95 
tomaat, kaas, kipfilet ,salade  en licht pikante huisgemaakte knoflooksaus.  
Tonno                                                                                        15.50 
tomaat, kaas, tonijn en ui. 
Vegetaria (vegetarisch)                            14.25 
tomaat, kaas, rode paprika, champignon ,artisjok en asperge. 
Zucchini                                                    15.50 
tomaat,kaas, spek,courgette, ui, rode en gele paprika,             

         
                    Daar  wij al onze  gerechten vers  bereiden, zal de bereiding iets meer tijd  in beslag nemen. 
 
                         Geachte gast, wij gaan zorgvuldig om met voedselallergie. 
          Echter, kruisbesmetting van allergenen is nooit  100% uit te sluiten. 
               Meldt u aan onze  bediening uw voedselallergie.       
                   

 

             AL ONZE GERECHTEN   KUNT U OOK AFHALEN  
                  OPENINGSTIJDEN: VAN DONDERDAG T/M ZONDAG  VANAF 16:00UUR    



           
 
               INSALATA –MAALTIJD SALADE 
 

       

  

  

  

 Insalata Italiana             18.95 

            gemengde salade met Prosciutto (Italiaanse rauwe ham), meloen, mozzarella, tomaat, artisjok,  

           Parmezaanse kaas ,olijf, huisgemaakte dressing. 

 

 

            Insalata della  Casa                                                                        18.95 

 lauwwarme salade met zeevruchten, gerookte zalm, tonijn,scampi,mossel  en 

  huisgemaakte dressing  met  garnering. 

 

          Insalata  Scampi                    17.25 

        gemengde  salade   met   gebakken scampi, huisgemaakte knoflooksaus, dressing  en garnering. 

 

 

                  
   

 

        
       
  Al onze  antipasti en salades worden geserveerd  met kleine huisgemaakte  
                                                    pizzabolletjes  en kruidenboter. 
                     
                                                                  

         Daar  wij al onze  gerechten vers  bereiden, zal de bereiding iets meer tijd  in beslag nemen. 
 

              Geachte gast, wij gaan zorgvuldig om met voedselallergie. 

                Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken echter nooit 100% uit te sluiten. 

                                Meldt u aan onze  bediening uw voedselallergie.  

                                

 

 

                                                

 

             PESCE - VIS 

 

 

Salmone  al Forno zalmfilet uit de oven.                                   21.95 

 

Salmone  al  Pesto   zalm filet uit de oven met pestoroomsaus ,zongedroogde  tomaat .               22.95 

pijnboompitten en  Parmezaanse kaas.  

 

Salmone  al   Vino  Bianco            22.95 

zalmfilet uit de oven in een heerlijke witte wijnsaus. 

      

Merluzzo  Garibaldi                                   27.95 

kabeljauw uit de oven in  (beetje pikante) tomatenroomsaus,  met scampi ,knoflook ,rode paprika  en ui. 

            

Gamba  Grande                                     29.95 

gebakken gamba’s met knoflooksaus ,salade  en pasta.                        

Persico  al Vino  Bianco                                                                                                             23.25 

victoriabaars  in heerlijke wittewijnsaus. 

                     

          Onze  visgerechten  serveren wij met een kleine salade 

        en naar keuze pasta, gegratineerde aardappeltjes of frieten .  

 

     Daar  wij al onze  gerechten vers  bereiden, zal de bereiding iets meer tijd  in beslag nemen. 

 

                       Geachte gast, wij gaan zorgvuldig om met voedselallergie. 

                               Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken echter nooit 100% uit te sluiten. 

               Meldt u aan onze  bediening uw voedselallergie .       

     

 



                       PASTA 
Lasagna   Bolognese  met vleesragout in tomatensaus.         13.95 

Lasagna   Speciaal  met ham ,ei, champignon, en Bolognesesaus.       15.95 

Lasagna   Vegetaria met tomatensaus  en verschillende groenten (vegetarisch)                             14.95  

 

Penne Amatriciana met tomatenroomsaus,spek,paprika ,champignon,ui.                                                              16.95 

Penne  a  Rabiata  (beetje pikant ) met  tomatensaus en champignons. (vegetarisch)                 12.95 

Penne  Gratinata   gegratineerd met Bolognese-saus, ham, champignon en kaas.     12.95 

Penne  Roma  tomatenroomsaus met rode paprika, ui en champignon.  (vegetarisch)     14.75 

Penne  Diavolo tomatenroomsaus met rode paprika, ui  en champignon,knoflook,(licht pikant)         14.95 

Penne  Garibaldi  met scampi’s in  tomatenroomsaus, met knoflook, rode paprika en ui.     (beetje pikant) 20.95  

 

Spaghetti  Aglio-Olio con Scampi  scampi’s in knoflookolie.( beetje pikant)         17.75 

Spaghetti  Bologna  met  vleesragout en tomatensaus.        13.95 

Spaghetti  Carbonara   met katenspek in roomsaus           12.95 

 

Linguine  Con  Scampi  e Rucola  met scampi’s, rucola, zongedroogde tomaat    18.25 

Parmezaanse kaas en pijnboompitten .  

Linguine   al  Pesto  met pestoroomsaus, zongedroogde tomaat, pijnboompitten en     15.95 

Parmezaanse kaas. (vegetarisch) 

 

Tagliatelle   Salmone   met gerookte zalm   in roomsaus, rode paprika  en ui .      17.75 

Tagliatelle   Monte   met paddenstoelen, ui ,champignon en katenspek in roomsaus.    16.25 

Tagliatelle  Latino  met  gerookte zalm, mossel, scampi, garnalen. champignon, rode paprika    23.25 

 en ui  in roomsaus. 
 

Tortelloni  Carbonara   met  katenspek   In roomsaus.                        13.50 
Tortelloni  Bolognese   met  vleesragout en tomatensaus.        13.75  
 
Pasta Bambino penne  of  spaghetti  Bologna.  ( alleen voor kinderen)                        7.95  
  
                 
 

   
               Daar  wij al onze  gerechten vers  bereiden, zal de bereiding iets meer tijd  in beslag nemen. 
 

           Geachte gast, wij gaan zorgvuldig om met voedselallergie. 

       Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken echter nooit 100% uit te sluiten..  
             Meldt u aan onze  bediening uw voedselallergie . 

 
           
 
       
 

                                                                       CARNE - VLEES 

Scaloppina     Roma                       20.95 

lapjes varkensfilet  in tomatenroomsaus  met  rode paprika, champignon en ui. 

Scalopppina     al  Vino Bianco                      22.75 

lapjes varkensfilet   in romige wittewijnsaus met  champignon, ui,wortel, en bleekselderij. 

Scaloppina     Diavolo   (beetje pikant)                            21.50 

lapjes varkensfilet in  tomatenroomsaus, rode paprika, ui en champignon,en knoflook. 

Scaloppina     Monte                       22.95 

lapjes varkensfilet in roomsaus  met  katenspek, ui, paddenstoelen en champignon. 

Scaloppina    al  Pesto                       21.95 

lapjes varkensfilet  in pestoroomsaus, zongedroogde tomaat, pijnboompitten en  Parmezaanse kaas. 

Scallopinna  Amatriciana             23.50 

lapjes varkensfilet in een tomatenroomsaus,spek,paprika,champignon en ui. 

 

Bistecca     Roma                               24.50 

biefstuk in tomatenroomsaus met  rode paprika, ui  en champignon. 

Bistecca    AL Vino Bianco             25.95      

biefstuk  in romige wittewijnsaus met  champignon, ui, wortel, bleekselderij. 

Bistecca    Diavolo      (beetje  pikant)                                  25.25 

biefstuk in tomaten-roomsaus rode paprika, ui  en champignon, knoflook. 

Bistecca    Monte                              26.25 

biefstuk in roomsaus met katenspek, ui, paddenstoelen en champignon. 

Bistecca Amatriciana              27.50 

biefstuk  in een tomatenroomsaus, spek, paprika, champignon en ui. 

             
 
 

                Onze  vlees gerechten serveren wij met een kleine salade 

        en naar keuze pasta, gegratineerde aardappeltjes of frieten.  
 
             




