
drinken

Red Bull

Cola

fanta

7-Up

Ice Tea

Cassis

Spa Blauw

Spa Rood

AA Drink 

ayran

€  2,00

€  1,50

€  1,50

€  1,50

€  2,00

€  2,00

€  1,50

€  1,50

€  2,00

€  1,50

Knoflooksaus

Cocktailsaus

Tomaten-uiensaus

Sambalsaus 

Mayonaise

Pitabrood

Friet

Groenten

Vlees

Kaas

Extra rijst

Extra bakje salade

€  0,50

€  0,50

€  0,50

€  0,50

€  0,50

€  0,50

€  2,00

€  1,00

€  2,00

€  1,50

€  2,00

€  2,00

extra’s

kindermenu’s
 

Kinderpizza Margherita  €  5,00
Tomaten en kaas

Kinderpizza Salami  €  5,50
Tomaten, kaas en salami

Pizza Bambino  €  5,00

Hamburger kindermenu  €  6,00
Met friet

Frikandel kindermenu  €  5,00
met friet

Calzone
 

Maffiosa Calzone  €  8,50 
Dubbelgevouwen pizza met tomaten, kaas, 
champignons, paprika en olijven

Calzone  €  8,50
Dubbelgevouwen pizza met tomaten, kaas, champignons,
ham en artisjok

Taco Calzone  €10,00
Dubbelgevouwen pizza met tomaten, kaas, champignons,
uien en pittig gehakt

Shoarma Calzone  €10,00
Dubbelgevouwen pizza met tomaten, kaas, champignons, 
uien en shoarma

Döner Calzone  €10,00
Dubbelgevouwen pizza met tomaten, kaas, champignons, 
uien en doner kebab

Pollo Calzone  €10,00
Dubbelgevouwen pizza met tomaten, kaas, kipfilet, 
uien en ananas

vis pizza’s

vegetarische  pizza’s

vlees pizza’s

vlees pizza’s
 NORMAAL   XXL

Pizza Margherita €6,00  €  9,00
Tomaten en kaas    

Pizza Cipolla €6,50  €  9,50
Tomaten, kaas en uien    

Pizza Ananas €6,50  €  9,50
Tomaten, kaas en ananas     

Pizza Funghi €7,00   €10,50
Tomaten, kaas en champignons    

Pizza Mozzarella €8,00  €11,50
Tomaten, mozzarella, verse tomaten en 
basilicum   

Pizza Maffiosa €8,00  €11,50
Tomaten, kaas, champignons, paprika en 
olijven   

Pizza Silvana €7,50  €11,50
Tomaten, kaas, champignons, uien en ei   

Pizza Vegetariana €8,00  €12,50
Tomaten, kaas, champignons, uien, paprika en 
artisjokken   

Pizza Quattro Formaggi €8,00  €12,50
Tomaten en diverse kaas soorten 

Pizza Gorgonzola €8,00  €12,50
Tomaten, kaas, gorgonzola, paprika en 
champignons    

 NORMAAL   XXL

Pizza El Greco €8,50  €12,50
Tomaten, kaas, feta, gorgonzola, peperoni en 
olijven   

Pizza Baromia €7,50  €10,50
Tomaten, kaas en ham    

Pizza Salami €7,50  €10,50
Tomaten, kaas en salami    

Pizza Paolo Rossi €8,00  €10,50
Tomaten, kaas, ham en salami    

Pizza Hawai €8,00  €11,50
Tomaten, kaas, ham en ananas    

Pizza Capricciosa €8,00  €11,50
Tomaten, kaas, ham en champignons   

Pizza Quattro Stagioni €8,00  €11,50
Tomaten, kaas, champignons, ham, paprika en 
artisjokken   

Pizza Vulcano €8,50  €12,50
Tomaten, kaas, gehakt, uien en spinazie    

Pizza Marina €8,50  €12,50
Tomaten, kaas, ham, salami, uien en 
champignons    

Pizza Pollo Hawai €9,00  €13,50
Tomaten, kaas, kipfilet en ananas   

Pizza Taco €9,00  €13,50
Tomaten, kaas, gehakt (pikant) en ijsbergsla     

Pizza Shoarma €9,00  €14,00
Tomaten, kaas, shoarma, uien en paprika   

Pizza Döner €8,50  €13,50
Tomaten, kaas, doner kebab en verse tomaten   

 NORMAAL XXL

Pizza Gyros  €  9,00  €13,50
Tomaten, kaas, gyros, uien en peterselie    

Pizza Capricios  €  9,00  €13,50
Tomaten, kaas, ham, salami, champignons, 
olijven en artisjokken

Pizza Chicken  €  9,00  €13,50
Tomaten, kaas, uien, paprika en kipfilet 

Pizza Napoli  €  9,00  €13,50
Tomaten, kaas, knoflook en gehakt (pikant)

Pizza Pepperoni  €  8,50  €13,50
Tomaten, kaas, ham, salami, champignons en
pepperoni

Pizza Smiley's  €  9,50  €14,50
Tomaten, kaas, ham, salami, uien, paprika, 
champignons en verse tomaat

Pizza Milano €10,00  €15,50
Specialiteit van het huis  

Pizza Joey Welters (NIEUW) €10,00  €15,50
Tomaten, kaas, gehakt, rode uien, paprika, 
tonijn, peper (pittig)

Pizza Worst (NIEUW) €  8,50  €11,00
Tomaten, kaas, Turkse salami, Turkse peper

Pizza Linne (NIEUW) €  8,50  €12,50
Tomaten, kaas, salami, Turkse peper, Feta kaas

Pizza Frikandel (NIEUW) €  8,50  €12,50
Tomaten, kaas, ui, stukjes frikandel

Pizza beef (NIEUW) € 11,00  €15,00
Tomaten, kaas, stukjes beef, 4 seizoenen

 NORMAAL XXL

Pizza Tonno €  8,50  €12,50
Tomaten, kaas, uien en tonijn

Pizza Tonnata €  8,50  €12,50
Tomaten, kaas, champignons en tonijn

Pizza Salmone €  9,00  €13,50
Tomaten, kaas, uien en zalm

Pizza Frutti di Mare €10,00  €15,00
Tomaten, kaas, zeevruchten en olijven

Pizza Picaso €  9,50  €13,50
Tomaten, kaas, tonijn, salami, paprika en uien

Pizza Siciliana €  9,50  €13,50
Tomaten, kaas, garnalen, uien en olijven

Pizza Tonsola €11,00  €15,50
Tomaten, kaas, uien, olijven, tonijn en zalm

Pizza Pesci €11,00  €15,50
Tomaten, kaas, uien, tonijn, garnalen en 
ansjovis

Napolitana (NIEUW) €  8,50  €12,50
Tomaten, kaas, olijven, artisjok, ansjovis

pizza’s

AFHAALKAART

www.pizza-milano.nl
milanolinnewww.milanolinne.nl

in het restaurant, BIJ AFHALEN.

download ook onze app.

maandag: 16:00 tot 21:00
dinsdag:  16:00 tot 23:00
woensdag:  Gesloten
donderdag: 16:00 tot 23:00
vrijdag: 16:00 tot 24:00
zaterdag: 16:00 tot 24:00
zondag: 16:00 tot 23:00

Groenstraat 3
6067 AX Linne

U kunt telefonisch bestellen voor afhaal:

0475-466472

Openingstijden:

Alle feestdagen open

raadpleeg de website voor afwijkende
openingstijden.



Milano salade €  5,50 
Gemengde salade met ananas, dressing

Tonijn salade €  6,50
Gemengde salade met tonijn

Griekse salade €  6,00
Gemengde salade met olijven, fetakaas

Chicken salade €  7,00
Gemengde salade met gegrilde kip, dressing

Garnalen salade €  7,00
Gemengde salade met garnalen, tonijn, 
olijven met cocktailsaus

4 Seizoenen salade €  6,50
Gemengde salade met ananas, dressing

tzatziki salade €  6,50

salades

Pasta Quattro Formaggi €  8,00
Champignons, roomsaus en vier soorten kaas

Pasta Bolognese €  8,00
Tomatensaus en gehakt

Pasta Milano €  9,00
Gehakt, uien, champignons, roomsaus en kaas

Pasta Burinata €  8,50
Champignons, uien, ham, roomsaus en kaas

Pasta Vegetariana €  7,50
Tomatensaus, uien, paprika, champignons en kaas

Pasta Gorgonzola €  8,00
Gorgonzolakaas, champignons en roomsaus

Pasta Pollo €  9,00
Kip, champignon, paprika, uien, tomatensaus

Pasta Tonno €  8,00
Tonijn, uien, tomatensaus

Tortellini Burinata €  8,50
Kaas, roomsaus, ham, champignons en uien

pasta’s

MILANO MENU

€7,50

nieuw    

Broodje, vlees naar keuze, 
friet en een drankje 

(behalve Redbull of AA)

Rijst gerechten

Rijst Burinata €  8,50
Rijst, champignons, ham en roomsaus

Rijst Hot Chicken €11,00
Rijst, kipfilet, uien, paprika en tomatensaus

Mix grill schotels

Mix Gyros €13,00
Gyros, döner en schnitzel

Mix rome €13,00
Shoarma, kipfilet en kofta

grill milano €18,00
Shoarma, döner, schnitzel, kofta en lamskotelet

kip milano €18,00
Kipshoarma, kipfilet, schnitzel, kipshaslick en
hot chicken

Alle schotels worden geserveerd 
met pita, friet, verse salade en 

saus naar keuze

BBQ specialiteiten

Spareribs €12,00

kofte €  9,00

Lamskoteletten €12,50
Gemengde salade met olijven, fetakaas

Biefstuk van de haas €14,00
Met champignons en roomsaus

Schotels

Alle schotels worden geserveerd 
met pita, friet, verse salade en 

saus naar keuze

  klein  groot

Shoarma  €  9,00  €10,00  

Shoarma Speciaal  €  9,50  €11,00
Met uien, paprika en champignons   

Shoarma Hot Speciaal €10,00  €11,00
Shoarma speciaal met pittige saus   

Shoarma Hawai €10,00  €11,00
Met ananas en kaas   

Shoarma Tagin €10,00  €11,00
Shoarma speciaal met kaas

Shoarma van de chef €10,00  €12,00

Döner Kebab  €  8,50  €  9,50

Döner Tagin €10,00  €11,00
Döner speciaal met kaas

Döner Hawai €10,00  €11,00
Met ananas en kaas 

Gyros  €  9,00  €10,00

Gyros Speciaal €10,00  €11,00
Met uien, paprika en champignons

Gyros Tagin €10,00  €11,00
Gyros speciaal met kaas    

Kip Speciaal €10,00  €11,00
Met uien, paprika en champignons   

Kipshoarma  €  9,00  €11,50

Kipschnitzel  €  9,00  €  9,50

Hot Wings  €  8,50  €10,00

Hot Chicken €10,00  €11,00

Kip Hawai €10,00  €11,00
Met ananas en kaas

Kip Tagin €10,00  €11,00
Kip speciaal met kaas

Hamburger  €  8,00  €  9,00

Calamaris €11,00  

Linne schotel €13,00
De Linne schotel wordt geserveerd met friet, 
verse salade en 2 sauzen naar keuze  

Falafel (NIEUW)  €  8,00  €10,00
10 stuks, geserveerd met friets

Kubba (NIEUW)  €  8,50
Couscous met gehakt, geserveerd met friet 

Familie schotel (NIEUW) €30,00
1 kilo vlees naar keuze, twee friet, 4 pita's,
4 sauzen, 2 salades 

Milano Hot (NIEUW) €11,00
Peperoni, peper

Schotel Ward Snijders (NIEUW)  €  9,50 €12,00
Döner, champignon, paprika, uien en kaas

kapsalon

GROOT€10.00

KLEIN

€8.50

KAPSALON KEUZE UIT 
DONER, SHOARMA, kip, frikandel of

taco (pikant gehakt) 

Broodjes

Broodje Shoarma €  5,00

Broodje Shoarma speciaal €  6,50
Met uien, paprika en champignons

Broodje Shoarma hot speciaal €  7,50
Shoarma speciaal met pittige saus

Broodje Döner Kebab €  5,00

Dürüm €  5,50
Wrap gevuld met döner, shoarma, 
gyros of kip

Broodje Gyros  €  5,50

Broodje Gyros speciaal €  7,00
Met uien, paprika en champignons

Broodje Kip speciaal €  7,00
Met uien, paprika en champignons

Broodje Kipshoarma €  5,00

Broodje Kipschnitzel €  7,00

Broodje Hot chicken €  7,00

Broodje Hamburger €  4,00

Broodje Gezond €  3,50
met ham, kaas en sla

Broodje Kaas €  2,50

Stokbrood kruidenboter €  3,50

Broodje Donlo €  7,00
Broodje döner en kaas uit de oven

Broodje Milano €  7,00
Broodje uit de oven

Kapstok (NIEUW) €  7,50
met frites, vlees, kaas en groente uit de oven

Kapstok Speciaal (NIEUW) €  8,50
met frites, vlees, kaas, champignon, paprika, 
uien en groente uit de oven

Broodje falafel €  4,00


