
 
 
 
 
 
Naam: 
Telefoonnummer: 
Datum en tijdstip: 

 
Antipastischalen         prijs per schaal* 

      Antipastischaal basis        € 27,50,- 

      Antipastischaal basis uitgebreid       € 37,50,-  

      Antipastischaal luxe        € 37,50,- 

      Antipastischaal luxe uitgebreid       € 47,50,-  
*de schalen zijn geschikt voor 4-6 personen (basis/luxe) tot 6-8 personen (basis/luxe uitgebreid) voor een gehele avond 
borrelen. Gebruikt u de schaal als voorafje dan voldoet de schaal voor meer personen.  

 

Amuses (te bestellen per 4 stuks)       prijs per stuk 

      Taleggiohapje met kweeperengelei, mascarpone en pecannoot (V)  € 2,00 

      Cracker met mousse van avocado, wasabi en knoflookgarnalen   € 2,50  

      Patépakketje met pancetta en gekarameliseerde uitjes in balsamico  € 2,50 

 

Koude voorgerechten (te bestellen per 2 porties)     prijs per persoon 

      Bietencarpaccio met geitenkaas en gekarameliseerde pecannoten (V)  € 6,99 

      Vitello tonnato met kapperappeltjes      € 6,99 

      Rundercarpaccio met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas   € 6,99 

      Kipcocktail met meloenbolletjes       € 5,99 

      Gamba’s met mangosalsa en pistachenootjes     € 5,99 
 

Warme voorgerechten (te bestellen per 2 porties)     prijs per persoon 

      Pastamedaillons met wildvulling en boter-salie saus    € 8,99 

      Vispannetje met gestoofde prei       € 8,99 

      Gevulde portobello met truffeltaleggio (V)     € 6,99 
 

Soepen (te bestellen per halve liter, ± 2 personen)     prijs per halve liter 

      Pompoen met venkel, chorizo en crème fraîche (kan V)    € 3,99 

      Kaas-truffelsoep  (V)        € 4,99 

      Kerriesoep met rivierkreeftjes       € 4,99 
 

Bijgerechten (te bestellen per 4 porties)      prijs per persoon 

      Smashed potatoes met pesto en parmezaan (V)     € 3,99 

      Aardappel-truffel gratin (V)       € 3,99 

      Pasta aglio olio peperoncino (V)       € 3,99 

      Bloemkoolpakketje met blue stilton saus (V)     € 3,99 

      Witlof met brie en pancetta        € 3,99 

      Broccoli funghi porcini (V)       € 3,99 

      Peer-gorgonzola salade (koud, V)      € 3,99 

      Insalata caprese met Coeur de boeuf tomaten en buffelmozzarella (koud, V) € 3,99 



Desserts (te bestellen per 2 porties)       prijs per persoon 

      Kaasplank         € 7,99 

      Trio van mini toetjes (met dadel-karamel, mango-pistache en chocolade)  € 7,99 

      Tiramisu          € 3,99 
 

S/M/L  Antipasti*                prijs per 100 gram 

      Italiaanse uitjes in balsamicoazijn € 3,00     Taggiasche olijven       € 2,75  

      Mini uitjes in balsamicoazijn  € 3,25     Pittige olijven        € 2,50  

      Artisjokharten gekruid en gesneden € 3,00     Knoflookolijven              € 2,50 

      Champioli, champignons in aïoli     € 2,50     Tomaat/basilicum olijven          € 2,50 

      Italiaanse zongedroogde tomaatjes € 2,75     Bocconcini olijf met ansjovis € 3,35 

      Halfgedroogde tomatenpartjes     € 2,95     Zoete olijven             € 2,50 

      Gegrilde gemarineerde ananas      € 3,00     Oliviana ensalada groen             € 3,75 

      Ketjapgehaktballetjes       € 2,50     Oliviana ensalada rood     € 3,75 

      Zalmrolletjes gevuld met roomkaas      € 4,00     Toverkaas              € 2,50 

      Pepers gevuld met roomkaas      € 4,00     Tapenade pomodori            € 2,80 

      Speckrolletjes gevuld met roomkaas € 4,00     Wildepaddenstoelentapenade € 3,60 

      Salsa vitello tonnato (tonijnmayonaise)  € 2,50     Tricolore tapenade             € 3,25  

      Huisgemaakte tonijnsalade             € 3,75     Truffeltapenade              € 4,75 

      Tonijnsalade met truffel              € 3,75     Tomaat-mozzarellasalade       € 2,25 

      Truffelmayonaise              € 2,50     Aïoli    € 2,25 

      Groene pesto          € 3,25  
* Alle antipasti is te bestellen in bakje maat S, M of L. Geef hierboven aan welke maat u graag wilt bestellen om er 
zeker van te zijn dat u de gewenste antipasti met de feestdagen in huis heeft. 

 
aantal  Worstjes         prijs per stuk 

      Salame crudo di Langa (naturel)     € 6,95     Fuet naturel             € 4,95 

      Salame crudo all’aglio (knoflook)    € 6,95     Fuet met zwarte peper     € 4,95 

      Salame crudo al peperoncino (pepers)   € 6,95     Fuet met chilipeper     € 4,95 

      Salame crudo al finocchio (venkel) € 6,95     Fuet met ui      € 4,95 

      Salame crudo parmigiano (Parmezaan)     € 8,95     Fuet met BBQ kruiden     € 4,95 

      Salame crudo al tartufo (truffel)  € 9,95      Fuet met olijven      € 4,95 

      Salame crudo nocciola (hazelnoot)          € 7,95     Fuet met paddenstoel     € 4,95 

      Salame crudo al pistacchio (pistache) € 7,95     Fuet met knoflook     € 4,95 

      Saltufo   (gesneden ja/nee)  € 5,50  
 
gram  Gesneden vleeswaren        prijs per 100 gram 

      Parmaham       € 5,00     Mortadella   € 2,75 

      San Danieleham       € 5,75     Tipo di San Daniele     € 3,00 

      Truffelsalami      € 5,50     Salami Milano (naturel)     € 3,75 

      Venkelsalami    € 5,00     Pikante salami      € 4,25 

      Salami met zwarte olijf       € 5,00     Vitello (kalfsvlees)    € 4,50 

      Salami met Parmezaanse kaas      € 5,00     Porchetta arrosto   € 4,25 

      Salami met hazelnoten      € 5,00       Pancetta       € 3,50 

      Bresaola              € 5,75     Guanciale       € 3,50 

      Coppa di Parma       € 4,50     Valtellina Tiröler speck  € 3,50 

 
Opmerkingen: 
 


