Shared Dining
Italiaanse Proeverij
3-gangen
Gezellig met uw gezelschap genieten van Italiaanse gerechtjes naar invulling van de chef en
gerelateerd aan de huidige menukaart.
Wij plaatsen grote planken met diverse kleine voorgerechtjes op tafel, aansluitend serveren wij
enkele warme Italiaanse gerechtjes.
Als dessert serveren wij u een plank met Dolci Misti (diverse Italiaanse lekkernijen).
Shared dining Secondi á € 38,- per persoon
Enkel per tafel te bestellen.

Verrassingsmenu’s
Heeft u ook altijd zo’n moeite met kiezen en vindt u (bijna) alles lekker?
Laat u dan verrassen door onze chef-kok in onze 3-, 4-, of 5-gangen verrassingsmenu’s.
Uiteraard kunt u hierbij aangeven of er rekening gehouden moet worden met diëten of
allergieën.
Mona Lisa
Michelangelo
Da Vinci

Is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden
Heeft u een allergie? Meld het ons

€ 38,€ 41,€ 45,-

Antipasto
Antipasto misto
Diverse kleine Italiaanse gerechtjes geserveerd
op een plank

€ 15,-

Calamari Fritti
Gefrituurde inktvis met aglio e olio mayonaise en verse peterselie

€ 9,-

Carpaccio di Anatra
Dun gesneden op eikenhout gerookte eendenborst, geserveerd met vijgensinaasappel jam, gebrande hazelnoten en gekonfijte eendenbout
Supplement eendenlever krullen

€ 12,-

Carpaccio
Dun gesneden ossenhaas met truffelmayonaise, rucola sla, pijnboompitten en
Parmezaanse kaas
Supplement eendenlever krullen

€ 5,50
€ 13,€ 5,50

Vitello Tonnato
Gebraden kalfsmuis met tonijn-mayonaise, kappertjes en ansjovis

€ 11,-

Crocchette di Funghi
Huisgemaakte kroketjes gevuld met risotto van bospaddenstoelen geserveerd met
truffelmayonaise, Parmaham en rucola

€ 11,-

Minestrone
Huisgemaakte Italiaanse groentesoep met groenten uit het seizoen

€ 7,-

Zuppa di pomodori
Huisgemaakte verse tomatensoep met een vleugje room,
verse basilicum en Parmezaanse kaas

€ 6,-

Is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden
Heeft u een allergie? Meld het ons

Primi
Klein
€ 14,-

Groot
€ 18,-

Pasta e carpaccio
Verse spaghetti met romige truffelsaus bedekt met
carpaccio van ossenhaas

€ 13,-

€ 19,-

Tortelloni con formaggio di capra
Tortelloni gevuld met geitenkaas, geserveerd met rucola,
gebrande walnoot en honing-boter jus

€ 12,-

€ 18,-

Fiocchi Formaggio e pere
Buidelpasta gevuld met pecorino en blokjes peer, geserveerd
met rucola, pijnboompitten en een saus van gorgonzola

€ 12,-

€ 18,-

Spaghetti aglio e scampi
Met gebakken scampi, knoflook, peterselie,
olijfolie en rode pepertjes

Bambini/kindermenu tot 10 jaar
Zuppa di pomodori / Tomatensoep
Pasta bambini/ Verse spaghetti met een saus naar keuze
Saus keuze: Napolitana, pesto, truffelroomsaus of olijfolie en Parmezaansekaas
Gelato/ Kinderijsje

Is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden
Heeft u een allergie? Meld het ons

€ 3,€ 5,€ 3,-

Secondi
Branzino alla Livornese
Gebakken zeebaarsfilet met o.a. kappertjes, olijven, rode peper,
peterselie en pomodori saus

€ 24,-

Pesce spada
Zwaardvisfilet van de grill geserveerd met gnocchi, Italiaanse spinazie
en een saus van saffraan met een vleugje citroen

€ 23,-

Saltimbocca di pollo
Gegrilde scharrelkippendijen met Parmaham en salie, gegrilde groenten,
geroosterde aardappeltjes en jus van salie

€ 20,-

Scaloppina Milanese
Kalfsschnitzel gepaneerd in Parmezaanse kaas met
gegrilde groenten, gepofte roseval aardappels, citroen en kalfsjus

€ 21,-

Stufato selvatico
Huisbereide wildstoof geserveerd met een stamppot van Italiaanse boerenkool
en uitgebakken pancetta

€ 20,-

Is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden
Heeft u een allergie? Meld het ons

Ossobuco di vitello
Gestoofde kalfsschenkel geserveerd met gremolata en saffraan risotto

€ 21,-

Medaglioni di filetto di manzo
Ossenhaas medaillons met gegrilde groente, geroosterde aardappeltjes en
rode wijn jus
Bambini
(80 gram)
Donna
(160 gram)
Elefante
(240 gram)

€ 12,€ 18,€ 24,-

Supplement eendenlever krullen
Rossini; eendenleverkrullen en truffeljus
Surf & Turf; gebakken gamba’s

€ 7,50
€ 8,50
€ 7,50

Melanzane alla Parmigiana
Lasagna van gegrilde aubergine, gerookte mozzarella, Parmezaanse kaas
en pomodori saus

€ 17,-

Is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden
Heeft u een allergie? Meld het ons

Dolci
Tiramisu
In koffie en Amaretto gemarineerde lange vingers met een
luchtige mascarpone crème

€ 7,-

Tortino
Warm geserveerde luchtige cake met amarene kersen, pistache,
witte chocolade en yoghurt roomijs

€ 8,-

Coppa elefante
Hazelnootroomijs, warme espresso, Frangelico likeur, cantuccini en slagroom

€ 8,-

Tartufo di Amaretto
Amaretto roomijs met een hart van chocolade roomijs geserveerd met
een kruim van amaretti en karamelsaus

€ 8,-

Torta al cioccolato caldo
Warme chocoladecake, vloeibaar van binnen geserveerd met sinaasappelsorbet ijs

€ 8,-

Gelato italiano con condimenti deliziosi
Kies 3 soorten ijs en 2 toppings voor een heerlijke ijscoupe.
IJssoorten: Vanille roomijs, Yoghurt Limoncello, Hazelnoot, Zure yoghurt,
Mango sorbet of Stracciatella
Toppings: Amaretti, Cantuccini, slagroom, amarene kersen, chocolade saus

€ 7,-

Una scelta di dolci misti
Diverse kleine dessert gerechtjes

€ 11,-

Assortimento di formaggi Italiani
Plankje met verschillende Italiaanse kaassoorten

€ 12,-

Er zijn meer mogelijkheden in de Olifant dan dineren in het
Italiaanse a la carte restaurant:
Trouwlocatie
Wij zijn een officiële trouwlocatie en verzorgen al vele jaren recepties, diners en trouwfeesten.
Na de huwelijksceremonie in huis te hebben voltrokken.
Varen over de Vecht
De Olifant beschikt over een originele, grote open reddingssloep waarmee gevaren kan worden,
met of zonder hapje en drankje, tot een maximum van 60 personen.
Feesten
Het geven van een privé feest of bedrijfsuitje.
Ouderwets swingen tot in de late uurtjes met een DJ.
Vergaderingen of presentaties
In theateropstelling of gewoon aan tafel.
Exclusieve ruimtes voorzien van alle gebruikelijke geluid- en beeldapparatuur.
Meer info? Neem contact met ons op via: www.deolifant.nl, 0346-561478 of info@deolifant.nl

