
ANTIPASTI - VOORAFJES  Ook leuk om te delen

Vitello Canal Gante 14,9
traag gegaarde kalfscarpaccio, picklesbéarnaise met Tierentyn, Gentse kop 

Burratina panzanella  VEGGIE 14,8
romige mozzarella, hemelse tomaat, Eat Love croutons, gepekelde ui, kapper

Tempura di melanzane  VEGA N 11,5
aubergines in een spicy batter, aioli

Bloemkoolwings  VEGA N 11,9
geroosterde bloemkool, pittige tomatensaus

Zeeuwse Mosselen  GLUTEN VRIJ  15,4
mosseltjes, venkel, thaise basilicum

Ceviche  GLUTEN VRIJ 15,4
carpaccio van zeebaars, appelsien, leche de tigre

Polpette Pomodoro 11,9
vleesballetjes met tomatensaus

Super Salumi  16,5
selectie bijzondere Iberische charcuterie Carnivale

PIZZA ROSSA  met tomatensaus

Margherita Classica  VEGGIE 14
slow food pomodoro, mozzarella

Margherita Deluxe  VEGGIE 17
slow food pomodoro, the best burrata van negenduusd, gekonfijte tomaat

Funghi  VEGGIE 15
slow food pomodoro, mozzarella, kastanje champignons

Peperoni   PEPERONE BETEKENT PAPRIK A IN HET ITALIA A NS, GEEN WORST 17
spicy tomatensaus, rode gegrilde paprika, ansjovis, zwarte olijf, kapper,  
rozijn uit Pantelleria, ajuin (zonder mozzarella)

Peperoni Vegana   VEGA N 17
spicy tomatensaus, rode gegrilde paprika, tomaat, zwarte olijf, kapper,  
rozijn uit Pantelleria, ajuin, rucola

Zucchini  VEGA N 18
pittige tomatensaus, gegrilde courgette, zadencrunch, rucola 

Prosciutto 19
slow food pomodoro, mozzarella, Iberische gekookte ham

Crudo  19
slow food pomodoro, mozzarella, Iberische rauwe ham

Diavola 19
slow food pomodoro, mozzarella, Iberische chorizo

De San Marzano tomaten van Eat Love’s slow food pomodoro 
tomatensaus worden door opaatjes aan de voet van de Vesuvius op 
een biologische manier gecultiveerd. Door de zon en tijd drogen ze op 
een natuurlijke manier alvorens ze tot heerlijke passata in te blikken. 

 
PIZZA BIANCA  zonder tomatensaus

Pera  VEGGIE 19
pas de bleu kaas, gorgonzola, mozzarella, gerookte scamorza kaas,  
peer, rucola, zadencrunch 

Bosco  VEGGIE 19
mozzarella, kastanje champignons, truffel, rucola

Pesto  VEGGIE 17 
kruiden pesto, mozzarella, gerookte scamorza, verse kruiden

BLT 17,5
Iberisch spek, krokante sla, ui, tomaat, aioli

Agnello 19
rode piquilo pepers, schapenkaas en lamsgehakt De Bosschelle boerderij, 
gepofte ui, tijmbalsamico

PASTA
Fusillli Bolognese of Arrabbiata  17
krulletjespasta van Italië’s top pastamaker Mancini, saus naar keuze, 
met of zonder gemalen pecorino kaas

Glutenvrije Penne Bolognese of Arrabbiata  18
slow food tomaten Gustarosso, héél lang en traag gegaard naar het geheim recept 
van onze Nonna, saus naar keuze, met of zonder gemalen pecorino kaas

CONTORNI
Pomodoro VEGA N   11
kerstomaten van boer Dries, peper en lookcrème, bouillon van tomaat

Prosciutto & Melone 12
watermeloen, Serrano ham, pecorino crème, tijmbalsamico, zaadjes

Zucchini  VEGA N 14
courgette rolletjes in de oven, ratatouille, kappertjes, kruidensalade

DOLCI
Guilty pleasure  VEGA N EN GLUTEN VRIJ 12,5
chocolade brownie, karamel, geroosterde hazelnoten 

Love wafels bloemsuiker 9,5

Love wafels chocolade saus en slagroom 13

Tiramisu I love you 11,5

Brésilienne Italienne 12,5
straciatella ijs De Bosschelle, karamel, room, nootjes 

ONZE FORMULES
Glutenvrije bodem  + 3
Enkel voor wie intolerant is, niet voor wie allergisch is want contaminatie in de 
oven valt niet te vermijden.

Half & half + 0
2 verschillende smaken op één pizza (niet voor groepen groter dan 5)

*  De samenstelling van de gerechten kan wijzigen. Allergenen info via de kelners te verkrijgen bij de chef. 
*  Burrata en crudo worden koud op de pizza belegd, nadat die uit de oven komt.

SI MANGIA
WAT ETEN WE



BIBITE FRESCE
Spa plat of bruis 50cl  5,5
Belvoir limonade ginger  3,9
Belvoir limonade citroen  3,9
Belvoir limonade vlierbloesem  3,9
Appelsap Mille Couleurs  3,7
Hibiscus, steranijs & chili ijsthee  3,5

BIRRE
Cristal pils  3
‘13’ Gentse pils 5,2% alc 3,5
l’Arogante 7,2% alc 5,5
Gueuze Girardin (gefilterd) (5% alc) 37,5 cl 8
Papegaei 8% alc 5,5
Bravoure 6.5% alc 6,8
Grisette 5,5% alc 3,5
Summer Mikkeler 0°  4,9

DOPO CENA
Hoorens Espresso  3,5
Hoorens Koffie  3,5
Hoorens Cappuccino 4
Verse citroenverveine infusie  4,5
Verse munt, gember en citroen thee  4,5
Samova thee  3,5

APERITIVI 
Eat Love Vermouth 12
onze versie van riserva vermouth, die we nog laten 
infuseren met zeste van appelsien en tijm. met een 
olijf uit Puglia geserveerd.

Gin & Tonic 13,5
mooie verhouding van 50ml gin en 100ml tonic. onze 
gin wordt verrijkt door een infusie van verveine en 
Amalfi citroenschil.  

Spritz CanalGante 11,5
geen aperol, maar een eigen geheim recept voor de 
basis van onze spritz, afgetopt met prosecco. heerlijk 
op terras van de Gentse Canalgrande.

Negroni Barbarosa 12
eigenzinnige variatie op de klassieke negroni, verrijkt 
met toetsen van rabarber en basilicum.

Ginger Mojito 12
het beste uit twee werelden, een variatie op de 
perfect gebalanceerde mojito, maar met een granité 
van diaquiri afgetopt. niet vergeten uitlepelen want 
het is niet zomaar ijs…

Espresso Martini 13
ongetwijfeld de meest zwoele cocktail op de kaart, 
dat evenzeer als afsluiter dan als aperitief kan 
besteld worden. de beste Hoorens koffie, amandel 
likeur en nog wat geheime ingrediënten uiteraard.

Virgin Watermelon 7
lekker zoete watermeloen met gember, munt en 
citroenverveine, afgetopt met fris bruisend water.

LIQUORI
VERHOFSTEDE ambachtelijke likeurfabriek

Amandine 8,9
amandellikeur, de verfijnde en lokale versie van 
amaretto

Limon de la Casita  9,5
frisse limoncello

La Cunita  9,5
sambuca anijstoetsen

Achille Brandy 9,9
zoals een goede cognac maar Belgisch

TAKE-AWAY
Zelf pizza’s meenemen is 10% goedkoper dan aan tafel. Bestel ook gerust een flesje wijn om mee te nemen, want daarop krijg je maar liefst 20% korting!
Bestellen kan tijdens onze openingsuren via 0479 87 93 87 (of spring gewoon binnen en wacht even aan onze gezellige bar).

VINO 
VINO SPUMANTE
Prosecco Ca Furlan Cuvée Béatrice 6    25
Champagne extra brut Yves Gilbert 10    49
La Perle Ocre Rouge 45

VINO BIANCO
Riesling handgelesen Jüngling  6    24
Sauvignon blanc l’Arpente des Vaudons  8    36
Scaia bianca IGT Veneto  8    35
Lapyuade Jurançon sec  8    37

VINO ROSATO
Pinot nero Jüngling  6    25

VINO ORANGE
Pinot draga Stekar  59

VINO ROSSO
Tempranillo Salbide  6    25
MPN Viret  35
Frühburgunder Geil  9    41
    (terug beschikbaar eind september)
Pot d’Anne cinsault (vin nature) 10    49
De Natura Vini Ocre Rouge pinot noir  8    38
Solstice Viret  33
Valpolicella Superiore Nanfré  35
Sangiovese Gorgottesco super tuscan  49
     (terug beschikbaar half oktober)
Bobal Sexto Elemento  53

OPENINGSUREN
Van maandag tot vrijdag 
18u – 21u 

Zaterdag
12u – 14u  /  17.30u – 22u

Zondag
12u – 14u  /  17.30u – 21u

next door, Ajuinlei 9 
terras met zicht op de Gentse zee

#EATLOVEPIZZAGHENT

SI BEVE
WAT DRINKEN WE


