Shared Dining - Italiaanse Proeverij van 3-gangen
Naast onze a al carte gerechten (zie hieronder) bieden we 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 die u met het gezelschap
deelt. Als dessert serveren wij verschillende zoete lekkernijen. Het is uiteraard geen probleem
om rekening te houden met allergieën of dieetwensen.
32.50 per persoon

Voorgerechten
Carpaccio
Dungesneden ossenhaas met truffelmayonaise, rucola, pijnboompitten
en Parmezaanse kaas

10
XXL

17.50

Vitello tonnato
Gebraden kalfsmuis met tonijnmayonaise, kappertjes en ansjovis

10

Zuppa di caprese
Huisgemaakte tomatensoep met mozzarella en verse basilicum

5

Bruschetta con uovo, coppa di Parma e tartufo
Ciabatta van de grill met een salade van scharrelei en truffel, geserveerd
met coppa di Parma

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

6

Afhalen kan bij ons op de dagen dat we open zijn tussen 16:00 uur en 19:30 uur.
Andere afhaaltijden én -dagen zijn in overleg vaak mogelijk.
Ons adres is Straatweg 1, 3621BG Breukelen
Het doorgeven van uw bestelling kan de hele week. Telefonisch kan dat
op 0346-561478 of vul ons afhaalformulier in op www.deolifant.nl.

Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen zo aangepast worden dat ze geschikt zijn voor vegetariërs

Hoofdgerechten

Piccolo

Grande

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

10

15

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

10

15

Polpette con Peperoni
Ravioli gevuld met zoete paprika & gehakt. Geserveerd met gehaktballetjes
van de chef & een stoof van paprika & pomodori

10

15

Pollo al Marsala
Kipfilet met diverse soorten paddenstoel in een saus van Marsalawijn, geserveerd
met diverse wintergroenten en ovenaardappels

15

Brasato
Runderstoof met eigen jus, begeleid met ovenaardappels en diverse wintergroenten

20

Medaglioni di filetto di manzo
Ossenhaasmedaillons met diverse wintergroenten, ovenaardappels en rode wijn-jus
Bambini (80 gram)
Donna (160 gram)
Elefante (240 gram)
Mammut (320 gram)

15
20
25
30
Vanwege de huidige ontwikkelingen in de markt, hebben we
helaas de prijs van onze ossenhaasmedaillons moeten verhogen

Dessert
Italiaans schepijs - Vier bolletjes naar invulling van de chef

5

Pannacotta met mango en passievrrucht
Italiaanse pudding van gekookte room met Madagaskar-vanille, geserveerd met
verse mango en passievrucht

6

Torta di Nocciole
Huisgemaakte hazelnoottaart met de echte Nutella en heel, heel veel hazelnoten

7.50

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

7.50

Cannoli con mousse al cioccolato
Siciliaans koekrolletje gevuld met mousse van melkchocolade & witte chocolade-crunch

7.50

Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen zo aangepast worden dat ze geschikt zijn voor vegetariërs

