Benvenuto

keuzemenu
VOORGERECHTEN

Welkom in onze Italiaanse huiskamer!
Graag nemen wij u mee op culinaire reis van Italiaanse klassiekers
met een persoonlijke touch. Uitgebreid tafelen met gerechten op
basis van pure en eerlijke ingrediënten. Daar waar de Italiaanse
keuken voor staat. We werken met dagverse en seizoensgebonden
producten. Waar mogelijk rechtstreeks geïmporteerd vauit Italië.

CARPACCIO
dungesneden rundvlees met pijnboompitjes, parmezaanse kaas,
rucola en basilicumdressing

U kunt kiezen uit een 2- ,3- of 4 gangen menu .
Met ons menu della casa verrassen we u graag. Liever zelf kiezen?
Dan kunt u gaan voor het 2- of 3 gangen keuzemenu.

STUFATO
zachtgegaarde kalfssukade met puree van knolselderij en
knoflook-broodkruim

Buon appettito!
Famiglia Torella & team

2 gangen keuzemenu | hoofdgerecht & dessert € 32,5
2 gangen keuzemenu | voorgerecht & hoofdgerecht € 35
3 gangen keuzenmenu | voorgerecht, hoofdgerecht & dessert € 39,5

Vraag gerust naar het vegetarische keuzemenu.

Alle gerechten kunnen sporen van noten, gluten, lactose of andere allergenen bevatten.
Heeft u een voedselallergie? Laat ons dit weten.

CAPESANTE + 4,gebakken coquilles met groene asperges en crème van aardappel

TONNO
gesneden filet van verse tonijn (rauw) met romige tonijnmayonaise,
gebrande hazelnoot en gemarineerde courgette

VANAF 2 PERSONEN

Deze voorgerechten worden in het midden van de tafel geserveerd.

BRUSCHETTE MISTE
plankje met 2 verschillende bruschetta’s
TIP! ANTIPASTO MISTO +3,50
uitgebreide proeverij van verschillende smaken met onder andere
Italiaanse kazen, vleeswaren en gemarineerde groenten

keuzemenu

keuzemenu

HOOFDGERECHTEN

nagerechten

Bij uw vlees- of vis gerecht serveren wij verse seizoensgroenten en rozemarijnaardappels

BISTECCA
lichtdoorregen runder rib-eye van de lavasteen-grill met truffelricotta
PESCE SPADA
krokante zwaardvis-filet gevuld met mozzarella en basilicum en
saus van verse tomaat
VITELLO
rosé gebakken kalfsoester in groene kruidenkorst met
romige saus van basilicum
SPAGHETTI ALLA MARINARA
spaghetti met tomaat en verschillende vissoorten,
schaal- en schelpdieren
PASTA DEL GIORNO
dagelijks wisselend pastagerecht
PIZZA
pizza naar keuze (zie pizzakaart)
VANAF 2 PERSONEN
GRIGLIATA DI PESCE + 6,50
Schaal met verschillende vissoorten en schaaldieren van de
lavasteengrill met citroenmayonaise, dagverse
seizoensgroenten en rozemarijn-aardappels.

FRAGOLA
verschillende structuren van (verse) aardbeien met zachte
yoghurtcrème en sorbetijs
TORTA AL LIMONCELLO
huisgemaakt Limoncello taartje met mango-passievrucht ijs
CAFFÈ CARAMELLO
vanille- en Tiramisu roomijs met amaretto-cake, karamelsaus
mokka crème en nootjes
FORMAGGI +4,50selectie van verschillende (biologische) Italiaanse kazen

MENU DELLA CASA
ALLEEN PER TAFEL TE BESTELLEN

3 gangen 44,50 p.p. | 4 gangen 49,50 p.p.

VOORAF
genieten op z`n Italiaans!
proeverij van verschillende smaken met onder andere Italiaanse kazen,
vleeswaren en gemarineerde groenten
TUSSENGERECHT
pastagerecht volgens familirecept
HOOFDGERECHT
combinatie van een vis- en een vleesgerecht
DESSERT
dessert van de dag of koffie/thee

PIZZE
Pizza’s zijn uitsluitend te bestellen als onderdeel van het keuzemenu.
Naar wens kunt u de pizza in een kleiner formaat bestellen.
MARGHERITA tomatensaus, mozzarella, basilicum
ROMANA tomatensaus, mozzarella, olijven, kappertjes, ansjovis
QUATTRO STAGIONI tomatensaus, mozzarella, ham, salami,
artisjok, champignons
SCAMORZA tomatensaus, gerookte mozzarella, ham,
gorgonzola, artisjok
ORTOLANA tomatensaus, mozzarella, paprika, champignons, courgette
VESUVIO tomatensaus, mozzarella, pikante salami, ui, paprika
CALZONE dubbelgeslagen
tomatensaus, mozzarella, basilicum, ricotta, katenspek
PESCATORE tomatensaus, basilicum, gerookte zalm, tonijn, garnalen
ISCHITANA tomatensaus, mozzarella, tonijn, garnalen, verse tomaat
De onderstaande pizza’s worden belegd nádat ze uit de oven komen.
PARMA tomatensaus, parmaham, buffelmozzarella, truffelolie, rucola
BRESAOLA zonder tomatensaus
mozzarella, bresaola (rundvlees), verse tomaat, parmezaanse kaas, rucola

Bij ieder gerecht een bijpassende wijn?
Deze selecteren wij graag voor u! Wijnarrangement | 3 glazen 18,50 p.p.

Per i bambini

tot 12 jaar

A N T I P A S T I voorgerechten
CARPACCIO 8,5
kleine carpaccio met parmezaanse kaas en pijnboompitjes
BRUSCHETTA 7,5
geroosterd broodje met verse tomaat
S E C O N D I hoofdgerechten
KINDERSPAGHETTI 9
met bolognesesaus
KINDERPIZZA 9
met tomatensaus en mozzarella
D O L C E nagerechten
KINDERIJSJE 4,75
met vanille roomijs en slagroom

VEGETARISCH keuzemenu
36,50 per persoon

VOORGERECHTEN
MOZZARELLA DI BUFALA
combinatie van romige buffelmozzarella met gemarineerde groenten
BRUSCHETTE MISTE
2 verschillende bruschetta’s
ANTIPASTO MISTO
selectie van onder andere italiaanse kazen, olijven en gemarineerde groenten

HOOFDGERECHTEN
SPAGHETTI AL POMODORO
spaghetti met verse tomaat, basilicum en citroen
LINGUINE CON FUNGHI MISTI
dunne lintpasta met gemengde paddestoelen, truffelroomsaus en walnoot
PIZZA ORTOLANA
vegetarische pizza met mozzarella en verschillende groenten

