
 MENU PARMESAN 

Beste gasten,  

 

Van harte welkom bij Restaurant Parmesan. Wij zijn verheugd u te mogen verwelkomen 

en wensen u een gezellige en culinaire avond. 

Hartelijke groet, 

 

Manuel Moolenaar & team 

 
Kunt u niet kiezen van ons a la carte menu? 

Kies dan voor ons verrassingsmenu!  

 

3-gangen € 43,95 

4-gangen € 53,95 

5-gangen € 63,95 

6-gangen € 73,95 

 

Vraag aan het bedienend personeel voor een eventueel bijpassend wijnarrangement. 

Wijnarrangement per glas € 7,95 

Kaasplankje in plaats van een dessert? Supplement: € 4,50 

 

APERITIVI 
Pane           € 7,95 
Vers brood met wisselende smeersels 
 
Uovo al tonnato/ tartufo      € 6,25 
Zacht gekookte eitjes, tonijnmayonaise of truffelmayonaise 
 
Arancini ( 2 stuks )         € 4,50 
Gefrituurde risottoballetjes met saffraan, doperwten, roze garnaaltjes 
en kreeftenmayonaise  
 
Grissini            € 9,75 
Soepstengels, Parmaham, truffelmayonaise 
 
Parmaham “il poggio”        € 13,95 
24 maanden gerijpte ham (80 gr.) 
 
Affettati misti         € 14,95 
Diverse Italiaanse vleeswaren 
 
Olive           € 5,75 
Groene olijven 



PRIMI 
 
 

Burrata ( Parmaham + € 1,95 )                     € 13,95 
Burrata, caponata, Siciliaanse cherrytomaatjes, coulis van gepofte paprika  
en krokant van parmezaan 
 
Salmone          € 13,95 
Gebrande zalm gemarineerd in rode biet, getoast brioche, yoghurt,  
komkommer, courgette en dille-olie 
 
Capesante          € 17,95 
Gegrilde coquilles, crème van bloemkool, gebruinde boter met hazelnoot,  
broodkruim en peterselie 
 
Gamberetti          € 15,95 
Gebakken gamba’s, bosui, pepers, knoflook en peterselie 
 
Vongole saltate          € 15,95 
Tapijtschelpen, knoflook, pepers en peterselie 
 
Calamari fritti          € 12,95 
Gefrituurde inktvisringen, knoflookmayonaise en citroen 

 
Vitello tonnato         € 15,25 
Gepocheerd kalfsvlees, tonijncrème, ei, kappers en rucola 
 
Carpaccio          € 15,25 
Runder-carpaccio, truffelcrème, spekjes, parmezaan en bieslook 
 
 

PESCE E CARNE 
 

Orrata e capesante        € 29,95 
Gegrilde dorade en coquilles op linguine met kreeftensaus en pruimtomaatjes 
 
Tonno al forno         € 31,75 
Gebakken tonijn op risotto en gepofte paprika-crème met een salsa van  
zwarte olijven, kappertjes, gebrande amandelen en oregano 
 
Bistecca di manzo        € 28,95 
Gegrilde runder-entrecote, truffelrisotto, paddenstoelen en jus van rode port 
 
Filetto di cervo         € 28,95 
Gebraden hertenrugfilet, geroosterde groenten, knolcrème en truffeljus 

 



PASTA  
 

           klein    groot 
Spiga di tartufo       € 17,75 € 19,25 
Ravioli gevuld met truffelricotta, boter, parmezaan 

 
Caramella gorgonzola e noci     € 17,75 € 19,25 
Ravioli gevuld met gorgonzola en walnoten met gepocheerde        
peer in rode vermouth 
 
Linguine carbonara      € 17,75 € 19,25 
Linguine, spek, room, eidooier, knoflook, parmezaan 

 
Tagliatelle gamberi      € 18,25 € 19,95 
Tagliatelle, gamba’s, saus van tomaat en kreeft, pruimtomaat 
 
Linguine vongole        € 18,25 € 19,95 
Linguine, vongole, witte wijn, knoflook, peper, peterselie  

 
 
 

PIZZA’S  
  

         klein   groot  
 
Funghi e pancetta ( + Parmaham € 2,95 )  € 14,95 € 15,95 

Mozzarella, truffel, beukenzwammen, spek, hoeve-ei, sjalot,  

peterselie  

 

4 Formaggi  ( + Salami € 2,95 )   € 14,95 € 15,95 

Tomaat, mozzarella, taleggio, parmezaan, gorgonzola 

 

Salame          € 14,95 € 15,95 

Tomaat, mozzarella, salami, gepofte rode ui, zwarte olijven 

 

Agli e olio        € 14,95 € 15,95 

Tomaat, mozzarella, knoflook, pepers, Parmaham, parmezaan 

 

Tonno        € 15,95 € 16,95 

Tomaat, mozzarella, verse tonijn, gepofte rode ui, kappertjes, oregano 

 

Gamberi          € 15,95 € 16,95 

Tomaat, mozzarella, gamba’s, knoflook, peterselie, salsa verde 

 



DESSERTS 
 
 

Tiramisu          € 12,50 
Tiramisù van koffie  
 
Cheesecake         € 12,95 
Van witte chocolade en speculaas, kletskop van amandel, yoghurt roomijs  
 
Tartufo Amalfitano        € 12,75 
Ijs-bombe van chocola en Amalfi citroensorbet, crème van specerijen 
en Italiaanse merengue 
 
Crumble           € 12,95 
Crumble van peer en amandel, kletskop, sorbet van stoofpeer 
 
Panna cotta         € 12,95 
Panna cotta van stroopwafel, karamelsaus, vanille-roomijs 
 
Sgroppino          € 8,95 
Citroen sorbet, prosecco, vodka, limoncello, eiwit  
 
Formaggi          € 14,95 
Diverse Italiaanse kazen met truffelhoning  
 
Koffie met friandises   normaal: € 8,95          speciaal: € 13,95 
Koffie met bonbons. Speciaal koffies ( Irish, Italian, Spanish, French etc. )  
 
 
 
 
Suggestie dessertwijn:  
Dindarello IGT, Maculan      €  9,50 per glas 
Zibibbo Vino Liquoroso IGP, Mimmo Paone   €  9,50 per glas 
Primitivo di Manduria Dolce Naturale 'D'Alesio  €  9,50 per glas 
 
Fine Ruby Port DOC, Portal                                                             €  6,95 per glas 
10 Years Old Tawny Port DOC, Portal                                           € 11,50 per glas 
20 Years Old Tawny Port DOC, Portal                                           € 17,00 per glas 
 
 
 
 

Heeft u een voedselallergie of intolerantie, dan vernemen wij dit graag. 


