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s WOODSTONE SALADE 10,60

gemengde salade met avocado, pomodori 
tomaatjes, parmaham, mini mozzarella,  
vrije-uitloop ei, paprika, bieslook, rode ui en een 
dille-citroendressing B

AVOCADO KIPSALADE 11,60
knapperige salade met gemarineerde kipfilet, 
avocado, tomaat, komkommer, bieslook, 
croutons en grana pandano kaas, afgetopt met 
een frisse yoghurt-pesto dressing B

Onverwachte combinaties zijn vaak de beste!

the cu
linario’s

VERDASTRO NEW 12,75
een bianca pizza op een doperwten-
pizzabodem met gegrilde courgette, feta kaas, 
gegrilde groene asperges, crème fraîche en 
doperwten met verse munt V
WIJNTIP: VERDEJO, EL CONVERTIDO 

TARTUFO 14,95
oesterzwammen, portobello, shiitake, 
bundelzwam en kastanjechampignons met 
rode uienringen, rucola en grana padano kaas, 
besprenkeld met huisgemaakte truffeltopping V
WIJNTIP: SANGIOVESE, POLIZIANO

NONNA RIE 6,50
caramelcake met dadels en toffeesaus

CHEESECAKE 6,55 
'New York baked' cheesecake met caramel-
saus en amandelschaafsel   
 
BEN & JERRY’S IJS (100ML) 2,75
moo-phoria chocolate cookie dough 
strawberry cheesecake 
cookie dough 
non dairy chocolate fudge brownie

MINI CHOCO BROWNIE 3,80 
MINI BANANA BREAD 3,50 
MINI LIMONCELLO TORTA 3,50

GLUTENVRIJE BODEM 2,00
VEGAN KAAS (IPV.) 2,00
VEGAN KIPSTUCKJES (IPV.) 2,50

I’m veggie sap (250 ml) in de smaken
sinaas-wortel-gember 3,95 
appel-biet-granaat 3,95 
appel-spinazie-seldrij 3,95 
  
coca-cola regular/zero (0,33L) 2,00
fanta orange  (0,33L) 2,00
7-up  (0,33L) 2,00 
chaudfontaine still/sparkling (0,5L) 2,00

peroni nastro azzuro 2,75
jopen adriaan 5.0% 4,50
jopen mooie nel 6.5% 4,50 
jopen ipa 0.3% 4,50 
jopen craft pilsner 4.5% 4,50

WHITE
colombard ugni blanc blend | frankrijk 13,50
verdejo | spanje 14,75
pinot grigio | italië 18,50
albariÑo | spanje 17,25
RED
nero d’avola | italië 12,50
tempranillo| spanje 14,75
primitivo | italië 15,50
sangiovese | italië 18,75
TIP vinotage tempranillo blend | spanje 6,95
ROSÉ - pinot grigio blush | italië 13,50 
BUBBLY - prosecco | italië 17,50

soft drinks

beers

wines

WOODSTONEPIZZA.NL

PROEF HET VERSCHIL

 THUIS
AFHALEN IS OOK MOGELIJK, BEL OM TE BESTELLEN:
Almere 036-3030310  Alphen 017-2551299
Haarlem 023-5248659 Hoofddorp 023-3031006



VERDEJO  14,75

COLOMBARD 13,50

NERO D’AVOLA 13,50

PRIMITIVO 15,50

PINOT GRIGIO  13,50 PINOT GRIGIO 18,50
 
ALBARIÑO 17,25

TEMPRANILLO 14,75

SANGIOVESE 18,75

PROSECCO   17,50

W
H

IT
E

R
E

D

R
O

S
É

B
U

B
B

LY

V = Veggie VG=Vegan G= Glutenvrij B= Gezondere keuze
* Olijven kunnen pitten bevatten ** kaasproducten kunnen 
dierlijk stremsel bevatten *** het is altijd mogelijk dat onze 
gerechten sporen van gluten en/of noten bevatten
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PIZZA BOLLETJES 
3,85

met knoflookboter (6 stks) V

PESTO PIZZA BOLLETJES                         
3,95

met aioli V

WOODSTONE KNOFLOOKBROOD 
3,85 

V 

SIDE SALAD
3,50 
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MARGHERITA 8,95
mozzarella, gepofte pomodori tomaat en onze 
WOODSTONE pomodori tomatensaus V 
met rundergehaktballetjes  supp.2,25

FARNESE 10,55
geitenkaas met balsamicosiroop, babyspinazie, 
gecarameliseerde uitjes en een pestodressing V

PROSCIUTTO CRUDO 9,95
italiaanse prosciutto, mozzarella, 
balsamicosiroop en rucola

QUATTRO FORMAGGIO 11,95
gorgonzola, pecorino, mozzarella, taleggio kaas 
en onze WOODSTONE pomodori tomatensaus 
V

AMERICANO    12,55
een vurige pizza met pittige pepperoni, paprika, 
rode uienringen, mozzarella, knoflook, jalapeño 
pepers en een pittige chillidressing
   
IL CARNIVORO 13,25
onze ‘Meat Lovers’ pizza met gemarineerde kip, 
pepperoni, mini merquez worstjes, mozzarella, 
rode ui, spicy bbq saus en bourbon whiskey bbq 
saus

CONTADINA 11,55
gemarineerde kip, verse spinazie, olijven, 
mozzarella, rode ui, knoflook en oregano

BUFALA 10,95
mozzarella met zongedroogde tomaten, bosui, 
rucola en pestodressing V 

ORTAGGIO 11,95
portobello champignons, taleggio kaas, 
paprika en olijven, afgetopt met mozzarella, 
pomodori tomaatjes en verse basilicum met een 
pestodressing V

CRISPINO 13,55
gemarineerde kip, italiaans spek, mozzarella, 
paprika, verse peterselie, grana padano kaas en 
onze WOODSTONE pomodori tomatensaus   

STAGIONATO 13,95
een pittige pizza met kipfilet, jalapeÑo pepers, 
mini champignons, paprika, crème fraîche,  
mozzarella, gepofte tomaat en een pittige saus 
van rode paprika en tabasco

SORELLA 13,25
pulled chicken met mozzarella, rode ui en  
rucola, bourbon whiskey bbq saus en frisse 
yoghurt dressing

the classico’s

the ru
stica’s

PENNE NAPOLITANA 9,60
pasta met mozzarella, gepofte pomodori 
tomaatjes, knoflook en pestodressing V

POLLO PESTO 11,85
kipfilet, portobello & kastanjechampignons, rode 
ui, bieslook en basilicumpenne met romige saus 
van pesto en grana padano kaas

LASAGNE CLASSICO 11,95
traditionele lasagne uit onze steenoven 
met bolognesesaus van rundergehakt, 
bechamelsaus en uitjes, gegratineerd met grana 
padano kaas, geserveerd met pizzabolletjes

PROEF HET VERSCHIL
nu ook thuis. 

onze missie: 
de kijk op pizza radicaal op zijn kop te zetten

 
GEZONDER - VERSER - VERRASSENDER
glutenvrij, zonder vlees of geheel plantaardig  

GEWOON: DE LEKKERSTE PIZZA!


