Natale 2018
“Een Italiaanse Kerst!”
Onze “Servizio di Gastronomia” is tijdens de maand december
volledig tot uw dienst.
Na veel jaren met passie te hebben gewerkt zijn onze diensten steeds meer ingezet om
bijzondere gelegenheden feestelijk en smakelijk te maken.
Maar voornamelijk om een authentieke Italië gevoel
thuis bij de mensen te brengen!
Om uw feest dagen compleet te maken met onze gerechten, bieden wij u een selectie van
onze beste specialiteiten!
Al deze gerechten kunnen besteld worden via ons “Kerst Bestelformulier”
die uiterlijk op zondag 16 december (15:00 uur)
dient ingeleverd te worden.
U kunt het bestelformulier downloaden via onze website.

OPGELET UW BESTELLING WORDT UITGEVOERD
INDIEN U ONZE BEVESTIGING HEEFT ONTVANGEN!
Heeft u nog speciale wensen die u niet in onze selectie vindt. U kunt het altijd aan onze
keuken vragen of wij dit voor u willen bereiden.
Voor al uw vragen en opmerkingen staan wij volledig tot uw dienst.
Neem gerust contact met ons op en stuur ons een mail naar:
info@iltartufo.nl
Il Tartufo
Delicatessen Traiteur Catering

Antipasti Classici
Carpaccio Tradizionale al Tartufo (€ 10,00 p.p.)
(Malse ossenhaas, Parmigiano Reggiano, pijnboompitten en truffeldressing)

Vitello Tonnato (€ 10,00 p.p.)
(Gebraden kalfsfilet met tonijnsaus)
Frittata al Tartufo (€ 10,00 p.p.)
(vegetarisch – omelet met aardappelen uien en truffel)
Antipasto Misto (€ 9,50 p.p.)
(Een selectie beste vleeswaren, kazen en gemarineerde groenten)
Insalata di Mare (€ 10,00 p.p.)
(Gemarineerde zeevruchten met inktvissen en garnalen)

Primi di Pasta
Orecchiette al Radicchio (€ 8,50 p.p.)
(vegetarisch – Radicchio met romige gorgonzola saus)
Penne ai Funghi Porcini Tartufati (€ 8,50 p.p.)
(vegetarisch – Bospaddenstoelen en verse truffel)

Farfalle allo Zafferano & Zucchine (€ 8,50 p.p.)
(vegetarisch – saffraansaus, courgette en pijnboompitten)
Pasta alla Norma (€ 8,50 p.p.)
(vegetarisch – tomatensaus met gebakken aubergines, ricotta en basilico)

Pasta alla Maremmana (€ 8,50 p.p.)
(varkens/kalf vleessaus, bospaddenstoelen en truffel)
Pasta al Salmone (€ 9,50 p.p.)
(vissaus met gerookte zalm)

NB: Prijzen zijn voor 1 portie voor 1 persoon. Een portie weegt ongeveer 350g

Om zelf te bereiden:
Gevulde Pasta met aparte saus om zelf te bereiden (€ 12,50 p.p.)
(Vullingen: Truffel, Vlees, Ricotta & Spinazie, Pompoen, Kreeft. Een portie 6 stuks)
De sauzen die worden aan de vulling aangepast.
Bereidingstijd is zeer kort: 3 tot 4 minuten!

Il Tartufo
Delicatessen Traiteur Catering

Secondi di Carne
Scaloppina al Tartufo (€ 9,95 p.stuk 150g)
(kalfsfilet in Marsalawijn roomsaus en truffel)

Spezzatino (€8,95 p.p.)
(kalfsvlees zacht en lang gestoofd in wijn)

Ossobuco alla Milanese (€ 8,95 p.stuk 225g)
(kalfs schenkel in tomatensaus en Gremolata)

Agnello Arrosto alle Erbe (€ 9,95 p.p. 200g)
(gebraden lamsbout gemarineerd in verse kruiden)
Petto di Anatra & Ceci (€ 8,95 p.p.)
(eendenborst met verse kruiden in kikkererwten crème)

Secondi di Pesce
Gamberoni Ortigia (€ 10,00 p.p. 4 stuks)
(gegrilde grote garnalen in tomatensaus)

Salmone al Cartoccio (€ 10,00 p.p. 200g)
(zalm mout in eigen vocht gegaard)

Pesce al Cartoccio (€ 10,00 p.p. 200g)
(zeebaars of rode mul filet in eigen vocht gegaard)

Secondi Speciale
Bollito di Carne (€ 15,00 p.p.)
(gestoofde vlees van BIO rund- en varkensvlees) +
eigen getrokken bouillon (waar het vlees is gestoofd, geen blokjes of poeder gebruikt) +
Salsa Verde + verse gevulde pasta om nog te garen (in de erbij geleverde bouillon) + receptuur.

NB: Prijzen zijn voor 1 portie voor 1 persoon.

Il Tartufo
Delicatessen Traiteur Catering

Contorni di Verdure
Caponata di Melenzane (€ 4,95 p.p. 200g)
(zoetzure aubergine in tomatensaus)

Peperonata alla Siciliana (€ 4,95 p.p. 200g)
(zoetzure paprika)

Frittata di Patate & Tartufo (€ 4,95 p.p. 200g)
(vegetarische tortilla met verse truffel)

Verdure Grigliate (€ 4,95 p.p. 200g)
(diverse gegrilde groenten in marinade)

Melanzane alla Parmigiana (€ 5,50 p.st. )
(ovengerecht van aubergine,tomaat en kaas)

Dessert
Torta al Limone (€ 4,50 p.p.)
(Citroentaart)

Tiramisu (€ 4,50 p.p.)
(de klassieke)

Tortino al Cioccolato (€ 4,50 p.p.)
(een warme cake met een zachte chocolade vulling)

Panna Cotta (€ 4,50 p.p. )
(romige pudding met karamelsaus)
Torta Pere & Ricotta (€ 4,95 p.p.)
(cheesecake van ricotta en peren)

Panettone (€ 3,95 p.p.)
(1 stuk ambachtelijke Panettone van de hoogste kwaliteit)

Il Tartufo
Delicatessen
Traiteur
Catering
NB:
Prijzen zijn voor
1 portie voor
1 persoon.

