Italiaans buffet Porto Maurizio
Koude voorgerechten
Insalata mista € 2,25
Gemengde salade met tomaatjes, artisjokken, uien en olijven

Insalata caprese € 2,75
Verse tomaten, mozzarella en verse basilicum

Rucola con pomodori secchi e parmigiano € 2,75
Rucolasalade met zontomaatjes en Parmezaanse kaas

Carpaccio classico € 3,00
Rundcarpaccio met rucola en Parmezaanse kaas

Prosciutto di parma e melone € 2,75
Parmaham met meloen

Arrosto con cipolline € 2,75
Kalfsrollade met een dressing van lente-uitjes

Vitello tonnato € 3,00
Kalfsrollade met tonijnsaus en kappertjes

Salmone affumicato con mayo tartufata € 3,50
Gerookte zalm met truffelmayonaise

Insalata di mare € 3,50
Zeevruchtensalade

Pasta's
Spaghetti aglio, olio e peperoncino € 2,75
Spaghetti met verse knoflook, olijfolie en Spaanse peper

Penne alla genovese € 3,50
Penne met basilicum-pesto, sperziebonen, pijnboompitten en aardappel

Ravioli di carne alla Bolognese € 3,50
Verse vleesravioli met bolognesesaus

Penne al salmone € 3,50
Penne met verse zalm in tomatenroomsaus

Ravioli con Parmigiano e tartufo € 5,75
Verse vleesravioli met Parmezaanse kaas en verse truffel

Hoofdgerechten
Arrosto al forno con patate € 5,00
Varkensrollade uit de oven met aardappel.

Saltimbocca alla Romana € 6,00
Kalfsoesters met Parmaham en salie in witte wijnsaus.

Scaloppine ai funghi porcini € 6,00
Kalfsoesters met een saus van eekhoorntjesbrood.

Abbacchio scottadito alla romana € 6,00
Gebakken lamskoteletjes met verse kruiden.

Tris di pesce al forno € 6,00
Combinatie van drie soorten vis uit de oven.

Salmone ai porcini € 6,00
Zalmfilet met eekhoorntjesbrood en verse tomaten.

Gamberoni alla diavola € 8,00
2 Gebakken reuze garnalen met pikante tomatensaus.

Gamberoni aglio e olio € 8,00
2 Gebakken reuze garnalen met verse knoflook en olijfolie.

Vanaf 10 personen kunt u bij ons een heerlijk, zelf samen te stellen, buffet bestellen. Om aan
uw specifieke wensen te kunnen voldoen maken we eerst een afspraak om te kijken wat u
precies in gedachten heeft. Vanzelfsprekend adviseren wij ook passende wijnen.
Het buffet is inclusief kruidenboter, olijventapenade en brood.
Vanaf € 250,00 bezorgen wij gratis bij u thuis.
Afwaskosten: € 25,00 (indien van toepassing).

