
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Openingstijden 
Maandag 17.00 – 20.30  
Dinsdag  17.00 – 20.30 
Woensdag 17.00 – 20.30 
Donderdag 17.00 – 20.30 
Vrijdag  17.00 – 20.30 
Zaterdag 17.00 – 20.30 
Zondag  16.00 – 20.30  

 
Tel. 0343 – 44 51 21    Kampweg 26, Doorn 

 
 

 

 
 
 
 

Maak kennis met Nonna’s, een traditioneel écht Italiaans restaurant in 
hartje Doorn. 

 
Bij Nonna’s komt de Italiaanse keuken tot leven, met pure ingrediënten 

en traditionele gerechten. 
 

Met Italiaanse invloeden, passie voor lekker eten en topchefs worden de 
Italiaanse tradities in ere gehouden.  

 
Maar in Italië draait het niet alleen om lekker eten, 

ook familie speelt een belangrijke rol. 
 

Bij Nonna’s worden deze twee  
gecombineerd en gemixt tot in de details;  

Traditionele recepten van de familie,  
en dan vooral van de Italiaanse oma – ‘Nonna’,  
met de beste ingrediënten en liefde voor Italië. 

 
 

Passie voor verse producten, traditionele familierecepten en eenvoud 
staan centraal bij Nonna’s.  

 



Pizze: 
 
Margherita        9,50 
 Tomaat, mozzarella en basilicum  
 
Prosciutto        11,50 
 Tomaat, mozzarella en ham 
 
Funghi         11,00 
 Tomaat, mozzarella en champignon 
 
Prosciutto e funghi      12,00 
 Tomaat, mozzarella, ham en champignon  
 
Salami mild of pittig      11,50 
 Tomaat, mozzarella en salami 
 
Marinara       9,00 
 Tomaat, kappers, ansjovis en knoflookolie 
 
Napoletana        12,00 
 Tomaat, mozzarella, olijf, kappers en ansjovis  
 
Quattro stagione       13,50 
 Tomaat, mozzarella, ham, champignon, artisjok en olijven  
 
Quattro formaggi       13,50 
 Tomaat, mozzarella, gorgonzola, taleggio en parmezaan 
 
Calzone        13,50 
 Tomaat, mozzarella, ham, champignon, artisjok en olijven 
 
Tonno         12,50  
 Tomaat, mozzarella, tonijn en ui 
 
Caprese         13,50 
 Bianca, tomaatjes, buffelmozzarella en basilicum 
 
 

Prosciutto crudo        13,50 
 Tomaat, mozzarella, parmaham, verse tomaatjes en parmezaan 
 
Calabrese       13,00 
 Tomaat, mozzarella, pittige salami, gorgonzola en peperolie 
 
Tartufo         14,50 
 Bianca, mozzarella, champignon, parmaham en truffelmascarpon  
 
Nonna’s         14,50 
 Tomaat, mozzarella, champignons, parmaham, tomaatjes, 

 buffelmozzarella en rucola 
 
Carpaccio di Chianina      14,00 
 Bianca, 4 kazen, carpaccio, rucola, parmezaan en balsamicoazijn 
 
Bomba        14,00 
 Tomaat, mozzarella, pittige salami, tonijn, paprika en rucola  
 
Primavera       13,00 
 Bianca, mozzarella, maïs, ui, mortadella en bio vrije uitloop ei  
 
Mediterranea        13,00 
 Tomaat, mozzarella, tonijn, kappers, paprika en oregano  
 
Mari & Monti       13,00 
 Mozzarella, garnalen, champignon, gorgonzola, olijven en artisjok  
 
Gustosa         14,00 
 Mozzarella, garnalen, rucola, tomaat en parmezaan  
 
Salmone        13,50 
 Bianca, mozzarella, gerookte zalm, rucola en balsamico  
 
Norma         11,00 
 Tomaat, mozzarella, aubergine, ricotta en rucola  
 
Leggera         12,00 
 Tomaat, mozzarella, champignon, artisjok, paprika, olijven en kappers  



 
Zucchine       11,50 
 Courgette, muntpesto en Parmezaan 
 
Foccacia rosmarino      6,00 
 Rozemarijn, zeezout en olijfolie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra vis   2,25  Extra mozzarella  1,75 
Extra vlees  2,25  Extra buffelmozzarella 3,00 
Extra groenten  1,75  Extra rucola  1,25 
Extra olijven   1,25  Extra bio vrije uitloopei 1,50 
 
 


