MENU DI NATALE
Ons kerstmenu
Antipasto

Voorgerecht

Dungesneden eendenborstfilet – sinaasappel – pijnboompitjes –
rode vruchten compote – balsamico
Zuppa
Soep

Wildbouillon – verschillende bospaddenstoelen
Pasta
Reuze ravioli – gevuld – pompoen – romige truffel-boter-salie saus
Pesce
Vis

Inktvis – gevuld – kabeljauw – gekruide tomatensaus
Carne
Vlees

Rolletje lamsfilet – gevuld – varkenswangspek – Bel Paese kaas –
rozemarijn – balsamico-uitjes saus
Contorni

Bijgerechten

Taartje rode ui – aardappeltjes uit de oven – gevulde courgette
Dolce

Dessert

Kerst-trifle – Pandoro (Italiaanse kerstcake) – citroen – bosvruchten

Bestellen is mogelijk t/m zondag 20 december.
4 gangen
45,Voorgerecht – soep of pasta – vis of vlees – nagerecht
5 gangen
Voorgerecht – soep – pasta – vis of vlees – nagerecht

55,-

6 gangen
Voorgerecht – soep – pasta – vis – vlees – nagerecht

65,-

NATALE A CASA
Kerst bij u thuis
Dit jaar vieren we gezellig thuis kerst.
Kies uit ons 4-, 5- of 6-gangen kerstmenu voor uw kerstfeest.
Onze menu’s zijn zo goed als klaar. Wij zorgen voor een duidelijke bereidingswijze,
zodat u met een paar handelingen een geweldig kerstmenu op tafel zet.
Hiervoor heeft u alleen een oven en fornuis nodig.

Bestellen is mogelijk t/m zondag 20 december.
Donderdag 24 december kunt u uw kerstmenu ophalen tussen 15:00 en 19:00 uur.
Ook voor oudjaar kunt u deze kerst-box bestellen.
(bestellen vóór 28 december)

I NOSTRI ALCOLICI
Onze alcoholische dranken
Maak uw kerstdiner compleet en bestel uit onderstaande dranken:
Vino della casa bianco
Witte huiswijn

12,50

Vino della casa rosato
Rosé huiswijn

12,50

Vino della casa rosso
Rode huiswijn

12,50

Pinot Grigio
Witte wijn – Cecilia Beretta – Veneto

17,50

Montepulciano d’Abruzzo
Rode wijn – San Giorgio – Abruzzo

18,50

Prosecco Brut DOC
Prosecco – Conca d’ Oro – Veneto

25,-

Moscato d’Asti DOCG
Zoete witte dessertwijn – Balbi Soprani – Piemonte

20,-

Limoncello

15,-

