Eindejaarsfolder
2019

Aperitivo
Gemarineerde courgette, tomaatkonfijt, mozzarella

€ 1,70

Panna cotta van Parmigiano, funghi & truffel

€ 2,00

Vitello tonnato hapje

€ 1,70

Pastinaakcrème met grijze garnaaltjes

€ 2,00

Scampi Mamma Mia W

€ 1,90

Bruschetta ( pesto of 3 kazen) W

€ 1,00

Mini pizza Margherita apero W

€ 1,00

Primi - Voorgerechten
Carpaccio rund, rucola, vergine-olie en parmigiano

€ 11,00

Carpaccio tonijn, Olio Verde groene tuinkruiden

€ 14,00

Scampi & spicy Mascarponesausje, fijne groentjes

€ 12,00

Ravioli met Porcini en truffelsausje

€ 14,00

Tomatensoep met Mascarpone en bieslook

portie

€ 3,00

Knolseldersoep met verse pesto

portie

€ 3,70

Secondi - Hoofdgerechten
Osso buco, tagliatelle & gremolata
Stoofpotje van everzwijn ‘alla Chiantigiana’,
wintergroenten, pompoenrisotto
Wit van parelhoen, rozemarijnsausje,
wintergroenten en parmezaanaardappel
kabeljauwhaasje, basilicum,
Zuiderse groenten, Fregola Sarda
1/2 kreeft ( 700 gr) in de oven
met verse basilicum, tomaat en pasta nera
Melanzane alla parmigiana –
Napoletaanse auberginegratin V

€ 22,00
€ 20,00
€ 18,00
€ 20,00
€ 26,00
€ 14,00

Dolci
Tirami sù

€ 4,00

Panna cotta vanille en bosvruchtensausje

€ 6,00

Chocoladegebakje Faro

€ 6,00

met mousse en crème brûlée

Pastabuffet ‘Delizioso’
Vanaf 6 personen / 24€ per persoon
.
.
.
.
.

pasta al forno met gehaktballetjes, ham, mozzarella, tomaat
ravioli ricotta en kleurig groentensausje (v)
tagliatelle ‘reale’ met aubergine en mortadella
pasta ‘ da vinci’ met kip, paddenstoelen en specerijen
campanelle met verse zalm en spinazie

. focaccia met rozemarijn en gemalen parmigiano

Eindejaarsbuffet - Arte cucina
Vanaf 10 personen / 49€ per persoon
3 koude aperitivohapjes:
mozzarella / tomaat / basilic ‘ Caprese’
carpaccio rund ‘ classico’
gli affetati– Italiaanse fijne vleeswaren op plankje
tonijnsalade van het huis met Vergine-olie
salade van gegrilde groenten, olijf en zontomaat
melanzane alla Parmigiana / gratin van aubergine ( w)
pasta ‘ da vinci’ met kip, paddenstoelen en specerijen ( w)
varkenshaasje in de oven met gerookte mozza, Parmaham (w)
toscaans brood, tapenade, parmigiano

3 Dolci
Panna cotta vanille
Chocoladebrownie
Bladerdeeggebak met appel
Dit buffet wordt volledig geschikt op
ons porselein en ovenschotels.

Info
Alle gerechten worden voorzien van de benodigde opwarmen serveertips en volledige garnituren.
Wegens het gebruik van verse produkten én ter onze organisatie vragen wij van tijdig te reserveren uit deze folder!
Enkel deze folder is met de Feestdagen van toepassing!
Onze pasta kunnen steeds glutenvrij. Vraag dit gerust.
Graag uw bestellingen plaatsen vóór:
19 december (kerst) en 26 december (oud en nieuw) - 12u
Bestellen kan via email of in de winkel
met vermelding van uw naam en telefoonnummer.
Afhalen bestellingen:
24 december > tussen 13u en 16.30u
		
winkel ook open voor losse verkoop
25 december > tussen 10u en 11u
31 december > tussen 13u en 16.30u
		
winkel ook open voor losse verkoop
1 januari > tussen 10u en 11u
26 december en 2 januari is de winkel gesloten
Prettige eindejaarsfeesten & buon appetito!

Eindejaarsfeesten 2019
Koning Albertstraat 13,
8500 Kortrijk

056 200 292

traiteurmammamia@skynet.be | www.traiteurmammamia.be

