PASTO AFHAALLOKET
Menu 12 t/m 15 november
Ons afhaalloket is geopend van
donderdag t/m zondag - van 16.30-19.45 uur
Hoe te bestellen:
Bestellen kan telefonisch 010 313 39 53
Op de dagen dat het loket geopend is, vanaf 13.00 uur
U kunt ook “vooruit” bestellen op woensdag,
dan zitten wij van 13.00-17.00 uur aan de telefoon
om alvast uw bestelling te noteren

VOORGERECHTEN
CAPRESE [VEGETARISCH]
Salade van buffelmozzarella, tomaat, basilicum,
pijnboompitten, olijfolie (€ 8,50)

GEROOKTE RUNDER RIBEYE
Little gem, rucola, appelkappers, gedroogde tomaatjes, truffel, acetodressing
(€ 11,50)

SALADE GAMBA’S EN GEROOKTE ZALM
Venkelsalade, sinaasappel partjes, rucola, mierikswortelmayo, citroen
(€ 12,50)

GEFRITUURDE CALAMARIS
Met aioli (€ 9,50)

BROOD MET SMEERSELS
Breekbrood met huisgemaakte tapenade en aioli
(€ 7,50)

“ANTI PASTI MISTI” BOX
Onze favoriete Anti Pasti Misti nu ook voor thuis!
Wat vindt u in de Anti Pasti Misti box:
Caprese
Div Italiaanse vleeswaren
Salade gamba’s
Div Italiaanse kazen
Gemarineerde ansjovis
Truffel-acetodressing
Huisgemaakte tapenade en aioli
Breekbrood
Olijven
Rookamandelen
Te bestellen vanaf 2 personen € 12,50 per persoon
Uiteraard zijn uw dieet/allergiewensen bespreekbaar

PIZZA
U kunt kiezen tussen volledig afgebakken “ready to eat” Pizza
Of
De voorgebakken variant.
Deze kunt u thuis zelf verder afbakken, op het gewenste moment
Voorgebakken pizza kunt u al ophalen vanaf 15.00 uur
(oven 200/220 graden, 5/7 minuten)

MARGHERITA [VEGETARISCH]
Tomatensaus, buffelmozzarella, mozzarella, basilicum, olijfolie,
Parmezaanse kaas (€9.75)

SALAMI MILANO
Tomatensaus, buffelmozzarella, mozzarella, salami Milano, basilicum,
olijfolie, Parmezaanse kaas (€10.5)

PASTO
Tomatensaus, mozzarella, parmaham, truffel mascarpone, rucola,
olijfolie, rode ui (€12.25)

PIZZA SALAME AL PEPE
Tomatensaus, mozzarella, Parmezaanse kaas, salami gepekeld in zwarte peper, kappertjes,
buffelmozzarella, basilicum (€12.25)

QUATTRO FORMAGGI [VEGETARISCH]
Tomatensaus, mozzarella, gorgonzola, taleggio, Parmezaanse kaas, olijfolie (€12.25)

PIZZA GAMBERETTI
Tomatensaus, mozzarella, rode ui, gemarineerde garnalen, koriander, tomaat, zwarte olijven,
rode pepers, venkel, olijfolie (€12.75)

PIZZA VAN DE WEEK - PANCETTA
Tomatensaus, mozzarella, Parmezaanse kaas, pancetta, champignons, oregano
(€ 12,25)

PASTA
RAGU
Ossenhaas, rundergehakt, tomaat, wortel, bleekselderij, sjalot,
oregano, pecorino (€ 12,50)

FUNGHI [VEGETARISCH]
Bospaddenstoelen, truffelroom, basilicum, pecorino, olijfolie (€ 12,50)

PESTO [VEGETARISCH]
Basilicumpesto, zongedroogde tomaat, knoflook, groentespaghetti, pecorino, olijfolie
(€ 12,50)

DESSERTS
Huisgemaakte tiramisu
(€ 7)

Huisgemaakte vanille panna cotta
met karamel-zeezout
(€ 7)

VINO
LEKKER FLESJE HUISWIJN ERBIJ??
Fles rood, wit of rosé
nu € 12,50 per fles

BIRRA
LEKKER KOUDE ITALIAANSE BIERTJES!!
Flesje Peroni €2,50 per stuk
ACTIE: Nu 4 flesjes voor €8,50 (op=op)

DIY PIZZA PAKKET
Voor de echte thuis Pizza chefs hebben wij ook weer de mogelijkheid om
het “DIY pakket” te bestellen. Hoe leuk is dat!!!!
Wat zit er in het pakket:
6 bollen pizza deeg
Pizza saus
Semola (bloem)
Ruim voldoende toppings, oa:
Diverse Italiaanse vleeswaren
Gemarineerde garnalen
Diverse Italiaanse kazen
olijven
gedroogde tomaatjes
buffel mozzarella

complete pakket €45

