KERSTMENU
**ANTIPASTI & PRIMI**
Antipasti a la Pasta Casa
Mooie sortering Italiaanse vleeswaren met
truffelmayonaise, grissini en tapenade
of
Rotolo di salmone
Ingerolde gerookte zalm met Toscaanse kruidenkaas en groene asperges
of
Ravioli aragosta
Huisgemaakte ravioli kreeft met citroenboter en kappers
of
Ravioli asparagi e mascarpone
Vegetarische ravioli geserveerd met groene asperges en zeezoutboter
of
Zuppa tartufo
Altijd een topper ook als amuse te gebruiken
(als amuse 1 portie voor 2/3 personen)
of
Vitello Tonnato
Zacht gegaarde kalfsmuis met tonijnsalsa kappers en rucola

**SECONDI**
Pollo italiano al forno
Kip met een vulling van olijven zongedroogde tomaten,
omwikkeld met panchetta en geserveerd met saliejus
of
Scaloppina di vitello con salsa dragon
Kalfsoester met dragonroomsaus
of
Pesce al forno con salsa di erbe
Witvis met krachtige Italiaanse kruidenroomsaus
of
Melanzane ripiene
Gevulde aubergine met pitte tomatensaus pijnboompitten
en Parmezaanse kaas
Alle gerechten worden geserveerd met een Toscaans aardappel nestje
en een Italiaans groentetaartje

**DOLCI**
Tiramisu la mia
Geserveerd met glaasje amaretto
of
Scorppino della casa
Zelfgemaakt, altijd goed, ook lekker tussendoor als spoom!
of
Dessert del formaggio
De Italiaanse kaasplank van zacht naar hard van mild naar pittig!

TIP: U kunt uw menu ook uitbreiden met een extra gang
door een extra voorgerecht te kiezen.
Alle gerechten worden aangeleverd in handige verpakkingen die bij het
verwarmen of bereiden van het product helpen en het bewaren van het
product bevorderen. U ontvangt een duidelijke omschrijving van het menu en
de stappen die u zelf nog moet nemen voor de finishing touch.

BESTELLIJST
ANTIPASTI & PRIMI (prijs los p.p. € 9,95)
Antipasti a la Pasta Casa
Rotolo di salmone
Ravioli aragosta
Ravioli asparagi e mascarpone
Zuppa tartufo
Vitello Tonnato
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SECONDI (prijs los p.p. € 19,50)
Pollo italiano al forno
Scaloppina di vitello con salsa dragon
Pesce al forno con salsa di erbe
Melanzane ripiene
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DOLCI (prijs los p.p. € 8,-)
Tiramisu la mia
Scorppino della casa
Dessert del formaggio
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COMPLEET 3-GANGEN MENU

€ 32,00 x .........= € .........

€ 36,00 x .........= € .........
COMPLEET 4-GANGEN MENU
Kies voor een extra voorgerecht of extra dessert
€ 41,00 x .........= € .........
COMPLEET 5-GANGEN MENU
Kies voor een extra voorgerecht of extra dessert
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Naam : .................................................................. Tel. : .......................................................
E-mail : ....................................................................................................................................
Ja, ik wil de bereidingsomschrijving en het wijnadvies per mail ontvangen!

Bestellingen kunnen worden afgehaald op
vrijdag 24 december van 7.00 uur tot 16.00 uur.
Voor aanpassingen, vragen of opmerkingen verzoeken wij u contact op te
nemen via info@pastacasa.nl of via Facebook Messenger.

Vroegboekkorting

lever uw bestelling in voor 10 december
en ontvang een heerlijke
passende fles wijn bij uw diner.

Hoofdstraat 206, Santpoort-Noord • 023-5492506
info@pastacasa.nl • www.pastacasa.nl

