Shared Dining - Italiaanse Proeverij van 3-gangen
Naast onze a al carte gerechten (zie hieronder) bieden we ook de shared dining aan. Gezellig
met uw gezelschap genieten van Italiaanse gerechtjes naar invulling van de chef en
gerelateerd aan de menukaart.
Het voorgerecht bestaat uit diverse Italiaanse hapjes om gezellig te delen. Het hoofdgerecht
bestaat uit enkele warme Italiaanse gerechtjes. Als dessert serveren wij verschillende zoete
lekkernijen.
32.50 per persoon

Voorgerechten
Carpaccio
Dun gesneden ossenhaas met truffelmayonaise, rucola, pijnboompitten
en Parmezaanse kaas

10

Vitello tonnato
Gebraden kalfsmuis met tonijnmayonaise, kappertjes en ansjovis

10

Zuppa di caprese
Huisgemaakte tomatensoep met mozzarella en verse basilicum

5

Zuppa di cipolle
Rijkelijk gevulde uiensoep. Geserveerd met focaccia-croutons,
gegratineerd met Parmezaanse kaas

6

Salmone affumicato
Huisgerookte zalm met ingelegde groenten en saffraanmayonaise

10

Antipasto misto
Diverse kleine Italiaanse gerechtjes geserveerd op een plateau,
prijs per persoon

15

Brood met smeersels
Diverse soorten brood met twee huisgemaakte smeersels

5.50

Op verzoek is er buiten de kaart om heel veel mogelijk. Dus neem gerust
contact op bij speciale wensen, dan kijken we wat er mogelijk is!

Hoofdgerechten
Spaghetti aglio e scampi
Met gebakken scampi, knoflook, peterselie, olijfolie en rode pepertjes
Tortelloni Tartufo
Verse tortelloni gevuld met ricotta en truffel. Geserveerd met rucola
& Parmezaanse kaas
Fiocchi Formaggio e pere
Buidelpasta gevuld met pecorino en blokjes peer, geserveerd
met rucola, pijnboompitten en een saus van gorgonzola

Klein
10

Groot
15

12.50

17.50

10

15

Filetto di Maiale
Varkenshaas van de grill met gorgonzolasaus, gebrande hazelnoten,
geroosterde aardappeltjes en bijpassende groenten

17.50

Brasato al Barolo
Runderstoof uit de provincie Piemonte. Geserveerd met bijpassende
groenten, aardappeltaart en eigen jus

20

Medaglioni di filetto di manzo
Ossenhaasmedaillons met gegrilde groenten, geroosterde aardappels en
rode wijn-jus
Bambini (80 gram)
Donna (160 gram)
Elefante (240 gram)
Mammut (320 gram)

10
15
20
25

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

7.50

Semifredo
Huisgemaakt ijs met gebrande pistache, amarene kersen en witte chocolade

6.50

Pure chocolademousse
Gemaakt van 75% pure chocolade, geserveerd met roodfruit-jam

5

Voor het afhalen zijn we in deze periode standaard geopend van vrijdag t/m zondag tussen
16.30 – 20:00 uur. Andere dagen of tijdstippen zijn in overleg ook vaak gewoon mogelijk.
Het doorgeven van uw bestelling kan de hele week. Telefonisch kan dat op 0346-561478 of vul
ons afhaalformulier in op www.deolifant.nl. Op onze website vindt u ook elke week onze
wisselende weekendspecial.
Ons adres is Straatweg 1, 3621BG Breukelen.

