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 € 36,95
4-gangen € 45,95
5-gangen € 54,95
6-gangen € 63,95
Vraag aan het bedienend personeel voor een eventueel bijpassend wijnarrangement.
Wijnarrangement per glas € 7,00

APERITIVI
Pane
Vers brood met wisselende smeersels

€ 6,95

Uovo al tonnato/ tartufo
Zacht gekookte eitjes, tonijnmayonaise of truffelmayonaise

€ 4,95

Arancini ( 2 stuks )
€ 2,80
Gefrituurde risottoballetjes van tomaat, mayonaise van zongedroogde tomaat
Grissini
Soepstengels, San Daniele ham, truffelmayonaise

€ 6,75

San Daniele il poggio
36 maanden gerijpte ham (80 gr.)

€ 11,95

Affettati misti
Diverse Italiaanse vleeswaren

€ 12,95

Olive
Groene en zwarte gepekelde olijven

€ 4,95

PRIMI
Borrelplank per persoon ( te bestellen vanaf 2 personen )
€ 12,25
Italiaanse vleeswaren, arancini’s, olijven, borettane-uien,
gerookte zalm met remoulade, crostini’s, buffelmozzarella met pruimtomaatjes
Burrata
Burrata, crème van gepofte aubergine en ui, saus van gepofte paprika,
coeur de boeuf tomaat

€ 12,75

Capesante
Coquilles, beurre noisette, bosui, kappers

€ 13,75

Salmone affumicato
Gerookte zalm, groene asperge, gefrituurde ui, remoulade

€ 13,75

Gamberetti
Gebakken gamba’s, bosui, peterselie, knoflook

€ 13,75

Vongole saltate
Tapijtschelpen, saus van tomaat, knoflook, pepers, peterselie, olijfolie

€ 14,25

Zuppa di aragosta
Kreeftensoep, gamba, coquille, vongole

€ 13,95

Vitello tonnato
Gepocheerd kalfsvlees, tonijncrème, ei, kappers, rucola

€ 12,95

Carpaccio
Truffelcrème, parmezaan, kappers, bieslook, croutons

€ 12,95

PESCE E CARNE
Pesce del giorno
Vis van de dag, seizoensgroenten

€ 25,95

Halibut e capesante
€ 25,95
Gebakken heilbot, gegrilde coquilles, seizoensgroenten, saus van schaaldieren
Bistecca alla griglia
Gegrilde runderentrecote, seizoensgroenten, jus van tijm & rozemarijn

€ 25,50

Ossobuco Milanese
Gestoofde Ossobuco, saffraanrisotto, jus de veaux

€ 25,50

PASTA E RISOTTO
klein

groot

Linguine tartufo
Linguine, truffel, boter, cantharel, parmezaan

€ 15,95

€ 16,95

Caramella mozzarella e pomodori
Ravioli met mozzarella en tomaat, pruimtomaatjes,
buffelmozzarella

€ 15,95

€ 16,95

Risotto pesto
€ 15,95
Risotto met basillicum-pesto, wilde spinazie, pijnboompitten,
Parmezaan

€ 16,95

Linguine carbonara
Linguine, spek, room, eidooier, knoflook, Parmezaan

€ 15,95

€ 16,95

Tortelloni di salmone
Pasta gevuld met gerookte zalm en ricotta, room,
warm gerookte zalm, groene groenten, peterselie

€ 16,75

€ 17,75

Tagliatelle gamberi
Tagliatelle, gamba’s, kreeftensaus, pruimtomaatjes

€ 16,75

€ 17,75

klein

groot

Funghi e pancetta
( + San Daniele ham € 2,75 )
Mozzarella, beukenzwammen, spek, hoeve-ei, sjalot,
peterselie, truffel

€ 12,95

€ 13,95

3 Formaggi
( + San Daniele ham € 2,75 )
Tomaat, mozzarella, taleggio, parmezaan, basilicum-pesto

€ 12,95

€ 13,95

Amatriciana
Tomaat, mozzarella, pancetta, rode ui, pecorino, pepers

€ 12,95

€ 13,95

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

€ 12,95

€ 13,95

Agli e olio
€ 12,95
Tomaat, mozzarella, knoflook, pepers, San Daniele ham, parmezaan

€ 13,95

Gamberi
Tomaat, mozzarella, gamba,
knoflook

€ 14,50

PIZZA’S

€ 13,50

DESSERTS
Dolci del giorno
Dessert van de dag

€ 11,50

Tiramisù
Tiramisù van koffie

€ 10,75

Tartufo Amalfitano
Bombe van pure chocolade, Amalfi-citroen sorbet

€ 10,50

Cheesecake
Cheesecake van vanille met witte chocolade-crème, verse bosbessen,
zwarte bessensaus, aardbeiensorbet

€ 11,50

Sgroppino
Sorbet, prosecco, vodka, eiwit

€ 7,95

Formaggi
Diverse Italiaanse kazen met truffelhoning

€ 13,50

Koffie met friandises
normaal: € 8,50
speciaal: € 13,50
Koffie met bonbons. Speciaal koffies ( Irish, Italian, Spanish, French etc. )

Suggestie dessertwijn:
Dindarello IGT, Maculan
Dulcinea Passito Rosso IGT, Rocca di Fabri

€ 8,25 per glas
€ 8,25 per glas

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

