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

12.50
XXL

Vitello tonnato
Gebraden kalfsmuis met tonijnmayonaise, kappertjes en ansjovis

17.50
10

Zuppa Caprese
Huisgemaakte tomatensoep met mozzarella en verse basilicum
Gamberetti Olandesi con Salsa Rosa Cocktail
Klassieke garnalencocktail met Hollandse garnaal & roze cocktailsaus, geserveerd
met sla mesclun & krokantjes van ciabatta
Antipasto misto
Diverse kleine Italiaanse gerechtjes geserveerd op een plateau,
prijs per persoon

5

12.50

15

Brood met smeersels
Diverse soorten brood met twee huisgemaakte smeersels

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

6

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

Tortelloni di Zucca
Gevouwen pasta gevuld met een crème van hokaido pompoen,
geserveerd met boterjus, dungesneden Parmaham & amaretti-kruimel

10

15

Risotto alla Barbabietola
Smeuïge rode bietenrisotto, geserveerd met jonge geitenkaas
& gebrande hazelnoot

10

15

Costata di Manzo
Runder-ribeye van de grill met heerlijke salsa verde, geserveerd
met gepofte aardappeltjes & geroosterde 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

Dessert
Torta della Nonna
Deze heerlijke taart uit Toscane bestaat uit bros deeg, een vulling van crema pasticciera
& is gegarneerd met pijnboompitjes, geserveerd met slagroom & vanille-ijs

7.50

Semifredo al Torroncino
Huisgemaakt ijs met nougat en gebrande amandelen

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

