ONLINE BESTELLEN:
WWW.ILMERCATO.NL

TELEFONISCH BESTELLEN:
078 200 0340

AFHALEN:
Il Mercato, Markt 171, Papendrecht

vanaf 30 euro GRATIS BEZORGING:
Papendrecht, Alblasserdam, Sliedrecht, Oud Alblas, Bleskensgraaf,
Hardinxveld - Giessendam en Hendrik-Ido-Ambacht

Wijnen

VINO BIANCO
Tormaresca Paiara Bianco Chardonnay 			

10

Masi Modello delle Venezie. Pinot Grigio 			

15

Anselmo Mendes passaros Alvarinho Vinho Verde Portugal 17,50
(beperkte voorraad)

Antinori Bramito del Cervo Cardonnay 			

20

VINO ROSATO
Tormaresca Paiara Rosato 					10
Fratelli Zuliani. Pinot Grigio Blush Rose 			

15

VINO ROSSO
Tormaresca Paiara Rosso 					10
Antinori Le Maestrelle (beperkte voorraad)				15
Biscardo Neropasso Rosso (beperkte voorraad)			17,50

BIJ DE BORREL 12:00-20:30
Luxe proeverij Willaerts (voldoende voor 2 personen)		

LUNCH 12:00-16:00
34,50

Bresoala met kruidenkaas
Mozzarella met tomaat, kruidenolie en basilicum
Saté van kippendijen
Sashimi van zalm & tonijn tataki
Gamba’s in chili-roomsaus & steak tartaar

Borrelbox Il Mercato					39,50
Keuze uit Tormaresca Paiara Bianco/ Rosato/ Rosso

Bruschetta van tomaat
Polpette arrabbiata (gehaktballetjes in pittige tomatensaus)
Antipasto misto (bresoala, prosciutto, mortadella)
Broodbol met kruidenboter
Vitello tonnato (kalfsfricandeau met tonijncreme)
Rundercarpaccio

Borrelbox Il Mercato deluxe		

		49,50
Met een fles Bramito Chardonnay of Neropasso
Bruschetta van tomaat
Polpette arrabbiata (gehaktballetjes in pittige tomatensaus)
Antipasto misto (bresoala, prosciutto, mortadella)
Broodbol met kruidenboter
Vitello tonnato (kalfsfricandeau met tonijncreme)
Rundercarpaccio

Zelf samenstellen:

Stel zelf uw box samen of voeg toe aan de bovenstaande borrelboxen
Broodbol 										5
Boerenbrood van Menno met kruidenboter en olijfolie
Pizza bianca 										4,50
Met rozemarijn, knoflook, zeezout en olijfolie
Uit te breiden met Parmaham
Olive condite 									3,50
Portie gemarineerde olijven in knoflookolie
Polpette in Salsa Arrabbiata 							10,50
Gehaktballetjes in pittige tomatensaus

Steak Tartaar 									18
Op veler verzoek: De Willaerts Steak tartaar
van rauwe weidebiefstuk met rucola
Crema di Pomodoro e Basilico 							6,50
Tomatencrèmesoep met mascarpone en basilicum
Pizza bianca 										4,50
Focaccia met rozemarijn, knoflook, zeezout en olijfolie
Uit te breiden met parmaham
Broodbol 										5
Boerenbrood van Menno met kruidenboter en olijfolie
Bruschetta pomodoro 								7,50
Geroosterd brood met tomaat, knoflook, ui,
basilicum en extra vierge olijfolie
Filoncino caprese 									7,50
Baguette met buffelmozzarella, tomaat,
olijfolie, basilicum en sla
Filoncino toscaan									8,50
Baguette met tonijnsalade, rode ui en sla
Tramezzini salmone 								8,50
Sandwichbrood met gerookte zalm, kruidencréme,
komkommer, rode ui en sla
Tramezzini Prosciutto 								8,50
Sandwichbrood met Parmaham, kruidenolie,
Parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola
Filoncino caprina 									8,50
Baguette met geitenkaas, spinazie, zongedroogde tomaat,
appel, walnoot en honing
Filoncino vitello tonnato 								9,50
Baguette met rosé gebraden kalfsfricandeau,
tonijncrème, kappertjes en rucola
Filoncino carpaccio 									12
Baguette met carpaccio, truffelcrème,
Parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola

Bocconcini di Filetto alla Boscaiola 						13,50
Gebakken ossenhaaspuntjes met witte truffelsaus
Gamberi di Lusso 									13,50
Gepelde gamba’s in olijfolie, knoflook en rode peper
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SALADES 12:00-20:30

PASTA’S

Caprese Tricolore 									10
Buffelmozzarella, tomaat, avocado, rucola en basilicum

Risotto al Tartufo 									12,50
Bospaddenstoelen met truffel, rucola en Parmezaanse kaas

Caprina 										10,50
Spinazie, geitenkaas, zongedroogde tomaat, appel, walnoot en honing

Risotto alla Pescatora 								14,50
Schelp- en schaaldieren, gamba’s, rucola en Parmezaanse kaas

Filetto di manzo 									13,50
Ossenhaaspuntjes met truffelmayonaise, gemengde bladsla,
gemarineerde champignons en rode ui

Spaghetti Bolognese 								8,50
Bolognesesaus, rucola en Parmezaanse kaas

Salmone e gamberetti 								13,50
Gerookte zalm en Noorse garnalen, spinazie,
komkommer, rode ui en kruidenolie

VOORGERECHTEN 12:00-20:30
Luxe proeverij Willaerts (voldoende voor 2 pesronen)						34,50
Luxe proeverij bestaande uit;
Bresoala met kruidenkaas, mozzarella met tomaat,
kruidenolie en basilicum, saté van kippendij, sashimi van zalm,
tonijn tataki, gamba’s in chili-roomsaus & steak tartaar
Broodbol 										5
Boerenbrood van Menno met kruidenboter en olijfolie
Olive condite 									3,50
Portie gemarineerde olijven in knoflookolie
Crema di Pomodoro e Basilico 							6,50
Tomatencrèmesoep met mascarpone en basilicum
Vitello Tonnato 									10
Rosé gebraden kalfsfricandeau, kappertjes en tonijn crème
Carapaccio Bietola 									10,50
Rucola, carpaccio van biet, geroosterde paprika, geitenkaas en honing
Runder Carpaccio 									10
Dungesneden ossenhaas met rucola, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en truffelcrème
Bresaola 										10
Gedroogde ossenhaas met gemarineerde champignons,
walnoten, rucola, Parmezaanse kaas en kruidenolie
Polpette in Salsa Arrabbiata 							10,50
Gehaktballetjes in pittige tomatensaus
Bocconcini di Filetto alla Boscaiola 						13,50
Gebakken ossenhaaspuntjes met witte truffelsaus
Gamberi di Lusso 									13,50
Gepelde gamba’s in olijfolie, knoflook en rode peper

Spaghetti con Pollo alla Griglia 							13,50
Gegrilde kip met bacon-champignonsaus, rucola en Parmezaanse kaas
Ravioli Ricotta e Spinaci 								11,50
Ravioli gevuld met ricottacrème, spinazie, tomaat, spinazie en kruidenolie
Ravioli crostacei 									17,50
Ravioli gevuld met schaaldieren geserveerd met een grote gamba,
vongole, kleine gamba’s, knoflook, tomaat en peterselie
Spaghetti con Salmone 								14,50
Gebakken zalm met een saus van gorgonzola, rode ui, cherrytomaat,
rucola en Parmezaanse kaas
Melanzana 										11
Lasagna van aubergine, mozzarella, tomaat, rucola en Parmezaanse kaas
Lasagna Tradizionale 								14,50
Traditioneel met bolognese- en bechamelsaus, rucola en Parmezaanse kaas
Tagliatelle con Filetto e Tartufo 							18,50
Gebakken ossenhaas met truffelsaus, rucola en Parmezaanse kaas
Tagliatelle con Gamberi all’Aglio 							18,50
Gepelde gamba’s met romige knoflooksaus, rode peper,
rucola en Parmezaanse kaas
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PIZZA’S 12:00-20:30

HOOFDGERECHTEN 12:00-20:30
WINTERMENU
Vier gangen menu om zelf thuis af te maken

32,

(eenvoudige instructie bijgesloten)							

50

Pizza Famiglia										32,50
XXL pizza voor het gehele gezin van 40 x 65 cm met een selectie van onze meest
Favoriete toppings: Margherita (vega), Pollo, Rucola (vega), Tonno, Pikante salami
en Quatro Stagioni. Uiteraard nog uit te breiden met extra toppings
Pizza Margherita 										7,50
Tomatensaus, mozzarella en basilicum

Voorgerecht: rundercarpaccio met Parmesan, rucola en truffelmayonaise
Tussengerecht: romige soep van knolselderij en truffel
Hoofdgerecht: stoofpot van wild met rode kool en puree
Nagerecht: cannoli met witte – en bruine chocoladesaus

Pizza Salami 										8,50
Tomatensaus, mozzarella en salami
Pizza Borromea 										10
Tomatensaus, mozzarella en gekookte ham

Steak Tartaar Willaerts								18
Op veler verzoek: De steak tartaar van Willaerts gemaakt van
rauwe biefstuk van het Hollands Weiderrund met rucola en frites

Pizza “Sanne” 										10
Tomatensaus, mozzarella, salami, champignon en olijven

Caesar maaltijdsalade 								13,50
Salade met gegrilde kip, Parmezaanse kaas, en frites
zelfgemaakte croutons en Caesar dressing
Carpaccio maaltijdsalade 								15
Rucola met rundercarpaccio, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas, truffeldressing en frites

Pizza Funghi 										10
Tomatensaus, mozzarella en champignon
Pizza Rucola 										10
Mozzarella, rucola, cherrytomaat en Parmezaanse kaas
Pizza Quattro Formaggi 									12,50
Vier soorten kaas (mozzarella, Parmezaan, gorgonzola en provolone)
Pizza Siciliana 										12,50
Tomatensaus, mozzarella, ansjovis, olijven en kappertjes

Groene curry vegan									15,50
Met couscous, bimi en cashewnoten

Pizza Capricciosa 									13,50
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, champignon en ei
Pizza Etna 										14
Tomatensaus, mozzarella, pikante salami, paprika en gedroogde rode peper

Saté van kip 										16,50
Gemarineerde kippendijen met huisgemaakte atjar, kroepoek,
krokante uitjes en pindasaus

Pizza Salmone 										14,50
Mozzarella, gerookte zalm, cherrytomaat, rucola en kappertjes

Groene curry met krokante kip 							17,50
Met couscous, bimi en cashewnoten

Pizza Tonno 										14,00
Tomatensaus, mozzarella, tonijn, ui en oregano

Maaltijdsalade Willaerts 								18
Gemengde salade met gebakken coquilles,
gamba’s, Serranoham en frites

Pizza Il Mercato 										14,50
Mozzarella, bresaola, cherrytomaat, champignon, rucola en Parmezaanse kaas
Pizza Quattro Stagioni 									14,50
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, salami, paprika, champignon en olijven
Pizza Genovese 										14,50
Mozzarella, pikante salami, provolone en pesto

Ossenhaaspuntjes Stroganoff							18
Gebakken ossenhaaspuntjes in Stroganoffsaus
geserveerd met verse groeten en frites

Pizza Caprina 										14,50
Mozzarella, spinazie, geitenkaas, zongedroogde, tomaat en walnoten

Groene curry met gamba’s 								18,
Met couscous, bimi en cashewnoten

50

Caesar maaltijdsalade met gamba’s 						19,50
Salade met gegrilde kip, Parmezaanse kaas, zelfgemaakte croutons,
Caesar dressing en frites
Kogelbiefstuk 									20,
Met pepersaus, geserveerd met verse groenten en frites

50

Carpaccio maaltijdsalade met gamba’s 						21
Rucola met rundercarpaccio, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, gamba’s,
Truffeldressing en frites

Pizza Parma 										14,50
Mozzarella, Parmaham, cherrytomaat, rucola en Parmezaanse kaas

Pizza Pollo 										14,50
Tomatensaus, mozzarella, gegrilde kip, ui, paprika,
champignon en gedroogde rode peper
Pizza Pazza 										14,50
Tomatensaus, mozzarella, salami, ui, knoflook en paprika
Pizza Gamberi 										15
Tomatensaus, gamba’s, ui, olijven, cherrytomaat, knoflook en rode peper
Pizza Calzone 										15
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham,
salami, paprika, champignons, bolognesesaus en Parmezaanse kaas
Pizza Carpaccio 										15,50
Mozzarella, carpaccio, cherrytomaat, rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Pizza Porcini 										16
Mozzarella, cherrytomaat, spek, porcini en Parmezaanse kaas
Pizza Tartufo 										18,50
Buffelmozzarella, truffel en Parmezaanse kaas

