
Reserveren 078 - 2000 340

Kerstmenu
Voorgerechten 

De volgende gerechten worden 
allemaal als proeverij geserveerd

Antipasti Mista
Drie soorten vleeswaren met olijven, Parmezaanse kaas

en crème van balsamico

Polpette in Salsa Arrabbiata
Gehaktballetjes in pittige tomatensaus

Calamaretti Fritti
Gefrituurde inktvisjes met remouladesaus en citroen

Bruschetta Pomodoro
Bruschetta met tomaat

Gamberi di Lusso
Gepelde gamba’s in olijfolie, knoflook en rode peper

Tussengerechten
optioneel + 5,00 pp 

U kunt een keuze maken uit de volgende gerechten

               Zuppa di zucchine    mogelijk  
Romige courgettesoep

of 

             Crema di Pomodore e Basilico    mogelijk 
Tomatencrèmesoep met mascarpone en basilicum

of

Ravioli crostacei
Ravioli gevuld met schaaldieren geserveerd met een grote gamba, 

vongole, kleine gamba’s, knoflook, tomaat en peterselie

Hoofdgerechten vis* 
U kunt een keuze maken uit de volgende gerechten

Involtini di scuola
Tongscharrolletjes met knoflook/peterseliepuree, 

regenboogtomaatjes en salsa verde
of

Salmone alla Griglia
Gegrilde zalm gegratineerd met mozzarella en pesto

*Alle gerechten worden geserveerd met roseval aardappels, 
frites of knoflookpasta

Hoofdgerechten vlees* 
U kunt een keuze maken uit de volgende gerechten

Tagliata
Gegrilde flank steak met rucola, Parmezaanse kaas en citroen

of

Cinghiale
Wild zwijn met chocoladesaus, paddestoeltjes en spaghetti van rode biet

*Alle gerechten worden geserveerd met roseval aardappels, 
frites of knoflookpasta

Hoofdgerechten vega 
U kunt een keuze maken uit de volgende gerechten

Risotto al Tartufo
Risotto met bospaddenstoelen en truffel, rucola en Parmezaanse kaas

of

Pizza naar keuze  mogelijk
Onze pizza’s worden vers gemaakt in de Napolitaanse steenoven

Nagerecht
De volgende gerechten worden 

allemaal als proeverij geserveerd

Tiramisu
Klassiek dessert van mascarpone, slagroom, lange vingers, koffie en cacao

Limoncello Cheesecake
Citroen cheesecake met bosvruchtensaus

Cannoli
Koekrolletjes gevuld met crème van chocolade en vanille

Panna cotta
Vanille panna cotta met bosbessen en caramel

Mille foglie 
Bladerdeeg met crème van witte chocolade 

Kindermenu
Kindermenu (tot 12 jaar) 

Voorgerechten
Maak een keuze uit de volgende gerechten

Meloen met prosciutto 
op klassieke wijze

of
Tomatensoep

Volgens traditioneel recept

Hoofdgerechten
Maak een keuze uit de volgende gerechten

Maak je eigen pizza!
Je mag zelf het deeg uitrollen en je pizza beleggen 

met wat jij lekker vindt
of

Pasta naar keuze
met kip, bolognese of pesto

Nagerecht
Je mag het dessert zelf maken en versieren aan het ijs buffet

45,00 pp

19,50 pp


