Afhaalmenu Adriano
026 333 64 23
Dinsdag en woensdag gesloten
Voorgerechten
Antipasto misto, schaal met verschillende voorgerechten (vanaf 2 personen)
Carpaccio van ossenhaas met basilicum en Parmezaanse kaas
Carpaccio van ossenhaas met truffel crème en Parmezaanse kaas
Carpaccio van Chioggia bietjes met geitenkaascrème en hazelnoten V
Tris di antipasti (drie verschillende voorgerechten carpaccio met mosterdsaus,vitello tonnato

€ 19,95 p.p.
€ 14
€ 14
€ 10
€ 17,95

en salade met buffel mozzarella)

Vitello tonnato
Salade met Hollandse garnalen en avocado
Verschillende Italiaanse vleeswaren
Halve kreeft uit de oven met tomaten en basilicum
Parmigiana, vegetarisch ovengerecht met aubergines, mozzarella,
tomatensaus en Parmezaanse kaas V
Geitenkaas salade met truffelhoning en walnoten V
Tomatensoep V
Portie “Nocellara del Belice” olijven V
Brood met onze olijfolie V
Pasta’s
Ravioli gevuld met ricotta en truffel V
Cannelloni gevuld met ricotta en spinazie, met basilicum crème V
Ravioli gevuld met ricotta en eekhoorntjes brood V
Spaghetti met kreeft, tomaatjes, pepers en knoflook
Cannelloni gevuld met vlees, met truffel creme
Ravioli gevuld met lamsvlees en paprika geserveerd met lams ragu
Aardappels gnocchi gevuld met geitenkaas en truffel V
Spaghetti aglio, olio e peperoncino V
Lasagne alla Bolognese
Ravioli gevuld met garnalen met pepers en tomaatjes

€ 14
€ 15
€ 14
€ 15
€ 12
€ 12
€5
€4
€5

€ 15
€ 14
€ 14
€ 16
€ 15
€ 15
€ 15
€ 10
€ 14
€ 15

Hoofdgerechten
Ongepelde grote wilde garnalen uit de oven met knoflook en pepers
geserveerd met spaghetti aglio olio e peperoncino
Scharrelkip met een saus van morilles

€ 29,50
€ 22,50

Desserts
Cassatella (Siciliaans taartje met marsepein en ricotta)
Tiramisu
Panna cotta met karamelsaus
Citroentaart
Vier soorten Italiaanse kazen
Dranken

€6
€6
€5
€6
€ 9,50

San Pellegrino / Acqua Panna
Chardonnay uit Puglia 2019
Sangiovese uit Emilia Romagna 2018
Peroni (ook alcoholvrij)

€ 4,50
€ 13,50
€ 13,50
€ 2,50

