KERST MENU
Antipasti
Involtini di Melanzane
Aubergine rolletjes gevuld met ricotta, zongedroogde
tomaat en pijnboompitjtes
Stracciatella e Caponata
Groentegerecht met aubergine in een zoetzure
tomatensaus met stracciatella van burrata
Antipasto Misto
Selectie van verschillende vleeswaren, kazen, olijven en groentes
Carpaccio al Tartufo
Licht gerookte black angus met truffelcrème,
pijnboompitjes en parmigiano reggiano
Vitello Tonnato
Kalfsvlees met een tonijnsaus en kappertjes
Carpaccio di Tonno
Lichtgerookte tonijn met een citroendressing en kappertjes
Burrata & prosciutto al Tartufo
Verse burrata met prosciutto di parma D.O.P. en truffel crème

€ 12,95

€ 12,95

€ 13,95
€ 13,95

€ 13,95
€ 15,95
€15,95

Primi Piatti
Penne ai Funghi Porcini e Tartufo
Pasta in een romige truffelsaus met funghi porcini
Orecchiette al Radicchio e Gorgonzola
Pasta in een romige roodlof en gorgonzolasaus met walnoten
Farfalle allo Zafferano e Zucchine
Pasta in een romige saffraansaus met courgette en pijnboompitjes
Lasagna Tradizionale
De traditionele lasagna met een minimaal 6-uur
gepruttelde Bolognese vleessaus
Cannelloni di Ricotta e Spinaci
Gevulde pastarolletjes met ricotta en spinazie, in een tomaten roomsaus.
Cannelloni al Tartufo
Gevulde pastarolletjes met vlees in een romige truffelsaus
Parmigiana di Melanzane
Siciliaans ovengerecht met plakjes aubergine, mozzarella,
tomatensaus en basilicum
Spighe al Tartufo
Verse gevulde pasta met ricotta en truffel in een romige salie saus
Triangoli di Pesce Spada
Verse gevulde pasta met zwaardvis in een garnalen
en gele cherrytomatensaus

€ 11,50
€ 11,50
€ 11,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

€ 12,95
€ 13,95

Secondi piatti di Carne
Pollo al Forno

Secondi piatti di Pesce
€ 11,50

Polpo alla Luciana

Kipkarbonade uit de oven met aceto

Langzaam gegaarde octopus in een rode

balsamico siroop en marsala wijn

wijnsaus met cherrytomaten

Polpette della Nonna

€ 11,50

Gehaktballetjes in een tomatensaus
Scaloppina al Tartufo

Branzino al Cartoccio

€ 13,95

cherrytomaten en zwarte olijven
Coda di Rospo allo Zafferano

en marsala wijnsaus

Zeeduivel uit de oven in een saffraansaus

€ 15,00

€ 13,95

Langzaam gegaard stoofvlees van wild

Dolci

met rode wijn, wortel en bleekselderij
Agnello Arrosto alle Erbe

€ 15,00

Vispakketje van Zeebaars met citroen,

Malse kalfsfilet (150g) in een truffel
Spezzatino di Selvaggina

€ 15,00

€ 13,95

Torta al Limone

Langzaam gegaarde lamsbout

Frisse taart met een citroen crème vulling

met een salsa verde saus.

Tiramisù

€ 5,50
€ 5,50

De klassieker, gebak met koffie,
mascarpone en likeur
Torta Ricotta e Pere

Contorni

€ 5,50

Taartje gevuld met zoete ricotta

Polenta Gratinata

€ 5,00

en stukjes peer

Romige polenta, licht krokant

Panna Cotta

gegratineerd

Romige pudding met met rode

Patate al Forno

€ 5,00

Italiaanse aardappels uit de oven
Caponata di Melanzane

bosvruchtensaus en amaretti koekjes
Cannolo Siciliano

€ 8,00

met verse schapenricotta

in een zoetzure tomatensaus

Mix di Cannolicchi

Gegrilde en gemarineerde groentes

€ 8,95

€ 5,50

Een gebakken koek gevuld

Siciliaans groentegerecht met aubergine
Verdure Grigliate

€ 5,50

€ 10,00

4 krokante cannoli gevuld met een crème
vulling van: hazelnoot, pistache,
limoncello en chocola
Tagliere di Formaggi
Selectie van vier verschillende kazen inclusief
mostarda’s en uitgebreide omschrijving

Bestellen kan tot 17 December via: kerst.iltartufo.nl

€ 11,00

