MENÚ

MENUKAART

Voor de mediteraanse lekkernijen
die Pantaleone voor u bereidt,
worden uitsluitend verse producten
gebruikt. Want alleen met verse
producten kan een heerlijk en
eerlijk Italiaans gerecht ontstaan.
Daarbij kunt u zich bij het eten in de
wereld van de edele wijnen laten
verleiden...
Onze chef stelt graag een drie of
vier gangen menu voor u samen.

Buon appetito da,
Panto e Renata

Antipasti freddi:
Prosciutto di San Daniele con melone

Klein:

Normaal:

€ 9,50

€ 14,50

--------

€ 15,50

€ 14,50

€ 19,50

€ 8,50

€ 12,50

--------

€ 13,50

San Daniele ham met meloen

Asparagi verdi con burrata
Groene asperges met burrata

Tartare di vittelo con acqua di
provola affumicata
Kalfstartaar met het vocht van gerookte provolakaas

Antipasti Caldi:
Crema di patate con calamari
e cipolla in agrodolce
Aardappelencréme met calamari en zoetzure rode ui

Flan di Parmigiano Reggiano su crema di
asparagi verdi

Kaastaartje van Parmigiano Reggiano op een crème van groene asperges

Melanzane alla parmigiana
Aubergine parmigiana

€ 9,50

€ 14,50

Primi Piatti:

Klein:

Normaal:

Spaghetti all’aglio, olio e peperoncino su crema di Parmigiano
Reggiano e pane croccante alle erbe aromatiche

€ 8,50

€ 13,50

Cavatelli con crema di melanzane e pomodorini con scaglie di
€ 9,50
Parmigiano Reggiano e mollica tostata
Cavatelli met een crème van aubergine en tomaatjes met grof geschaafde
Parmigiano Reggiano en geroosterde broodkruimels

€ 14,50

Tagliolini con asparagi verdi, guanciale, pomodorini e burrata

€ 11,50

€ 16,50

Fagottini ripieni di gambero rosso e ricotta su una crema di asparagi € 13,50
verdi

€ 18,50

Spaghetti met knoflook, olijfolie en pepertjes op een crème van
Parmigiano Reggiano en krokante broodkruimels geparfumeerd met
gearomatiseerde kruiden

Tagliolini met groene asperges, guanciale, tomaatjes en burrata

Fagottini gevuld met rode gamba’s en ricotta met een saus van groene
asperges

Secondi Piatti:
Fettina di vitello alla piastra

€ 14,50

€ 19,50

-------

€ 26,50

€ 23,50

€ 28,50

Dun gesneden kalfsvlees van de grill

Filetto di manzo alla pizzaiola rivisitato
Tournedos met een fijne tomatensaus en kruimels van zwarte olijven en
een poeder van kappertjes

Controfiletto di agnello con crema al pecorino e pure’ di
melanzane
Lamsfilet met een crème van pecorino kaas en een auberginepuree

Wij hebben dagelijks verse vis, graag lichten wij u dit nader toe aan tafel.
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelen en groente op
italiaanse wijze.
Vraag gerust naar onze dagelijkse gerechten buiten de kaart

