Afhaal/ bezorg menu Parmesan
Borrelplank € 16,50 voor 2 personen/ € 29,50 voor 4 personen
met Italiaanse vleeswaren, gerookte zalm met yoghurtcrème, olijven, borettane uien,
buffelmozzarella met pruimtomaatjes
Vino
Fles huiswijn wit: € 12,50
Fles huiswijn rood: € 12,50
Fles prosecco: € 14,50
Zie voor de a la carte wijnen onze huidige wijnkaart.
Op deze wijnen krijgt u 20% korting!

Primi
Grissini € 5,50
Soepstengels met San Daniele ham en truffelmayonaise
Carpaccio € 11,00
Carpaccio met truffelmayonaise en parmezaan
Vitello tonnato € 11,00
Gepocheerd kalfsvlees, tonijncrème, ei, kappers, rucola
Buffelmozzarella € 9,95
Buffel mozzarella, pruimtomaatjes, pijnboompitten, olijfolie, 10 jaar oude balsamico
Burrata e caponata € 9,95
Burrata, caponata ( Siciliaanse groentestoof )
Polpette e pomodori € 6,00 ( per 4 stuks )
Gehaktballetjes in tomatensaus
Pane € 4,50
Rustiek landbrood met wisselende smeersels

•
•
•
•
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•

Minimale besteding bij bezorgen: € 35,00
Bezorgen in Zwijndrecht, Hendrik- Ido- Ambacht en Rijsoord
Lijnen open vanaf 14:00 op woensdag t/m zondag
078-6126636
Afhalen en bezorgen t/m 20:00
Extra topping, supplement van € 1,50

Pasta e risotto

Spiga di tartufo € 14,50
Ravioli met truffelricotta, boter, parmezaan
Fusilione e pesto € 14,50
Fusilione, pesto van basilicum, pijnboompitten, pecorino, parmezaan, buffelmozzarella
( Parma ham + € 2,75 )
Rigatone carbonara e funghi € 14,25
Rigatone, spek, paddenstoelen, room, eidooier, knoflook, parmezaan
Spaghetti amatriciana € 14,25
Spaghetti, tomaat, spek, rode ui, pepers, knoflook, parmezaan
Linguine meatballs € 14,75
Linguine, gehaktballetjes, tomaat, knoflook, parmezaan
Caramelle di osso buco € 17,95
Ravioli gevuld met osso buco, geroosterde pompoen, paddenstoelen, jus de veaux
Risotto al tartufo e bufala € 14,50
Risotto met truffel, buffelmozzarella, boter, parmezaan, peterselie
Tagliatelle gamberi € 14,50
Tagliatelle, gamba’s, tomaat, pepers, knoflook, peterselie, olijfolie
Tagliatelle salmone € 14,95
Tagliatelle, warm gerookte zalm, roomkaas, kruiden, haricot verts
Bistecca € 19,95
Gebakken ossenhaas, stampotje van zoete aardappel en five spices, paddenstoelen, jus van truffel

HOME SHARED DINING
Kunt u niet kiezen uit onze gerechten van ons afhaalmenu? Dan stellen wij graag onze ‘Home Shared Dining’ voor.
De werking is als volgt: u komt zelf uw voorgerechten afhalen, achteraf spreken wij een tijd met u af
hoe laat en waar u uw hoofdgerechten en desserts bezorgt wilt hebben.
Prijs per persoon (minimaal 2 personen ) € 32,50
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Minimale besteding bij bezorgen: € 35,00
Bezorgen in Zwijndrecht, Hendrik- Ido- Ambacht en Rijsoord
Lijnen open vanaf 14:00 op woensdag t/m zondag
078-6126636
Afhalen en bezorgen t/m 20:00
Extra topping, supplement van € 1,50

Pizza
Margherita € 9,00
Tomaat, mozzarella
Bianca € 9,00
Mozzarella, pijnboompitten, knoflook, olijven, peterselie
( San Daniele ham + € 2,75 )
Asparagi € 11,50
Tomaat, mozzarella, asperges, taleggio, salsa verde, hoeve-ei
( San Daniele ham + € 2,75 )
Funghi € 11,00
Mozzarella, paddenstoelen, truffel, hoeve-ei, sjalot, peterselie
( San Daniele ham/ pancetta + € 2,75 )
4 Formaggi € 11,50
Tomaat, mozzarella, taleggio, Parmezaan, gorgonzola
( Salami + € 2,75 )
Salame € 11,50
Tomaat, mozzarella, salami
Montebianco € 11,50
Tomaat, mozzarella, San Daniele ham, mascarpone
Agli e olio € 11,50
Tomaat, mozzarella, knoflook, pepers, San Daniele ham, Parmezaan
Rustica € 11,50
Tomaat, mozzarella, paprika, olijven, ui, oregano, gehakt, salami
( San Daniele ham + € 2,75 )
Gamberi € 12,00
Tomaat, mozzarella, gamba’s, knoflook
Dolci
Tiramisù € 8,00
Tiramisù van speculaas
Cheesecake € 8,00
Cheesecake van sinaasappel, compote van mango en sinaasappel, wisselende ijssoort
Tartufo amalfitano € 8,00
Bombe van pure chocolade, gevuld met Amalfi citroensorbetijs
Mandorle e amarene € 8,00
Amandel, amarena kersen taartje met vanillesaus, vanille roomijs

