Kerstmenu

Proef de kerstsfeer
Buiten is het koud,
misschien dwarrelt er wel sneeuw naar beneden.
Lichtjes in de kerstbomen en de open haard knettert.
Dit is de tijd van het jaar om samen
te genieten van lekker eten en gezelligheid.
Wij veranderen de avond in een culinaire belevenis door
ingrediënten te combineren tot fantastische gerechten.
Deze gerechten worden met liefde bereid om ervoor te
zorgen dat u een heerlijk kerstdiner beleeft.
labellacucina.nl - catering@labellacucina.nl

La Bella Cucina wenst u fijne kerstdagen
en een gelukkig 2021

Menu Gustoso Natale

Voorgerecht

SALADE CAPRESE: een heerlijke salade van de lekkerste
dagverse buffelmozzarella, biologsiche tomaten, basilicum en pesto.
of
BORDJE BRESSAOLA (CARPACCIO): flinterdunne
ossenhaas met parmigiano, geroosterde pijnboompitten, rucola
en onze enige echte truffelmayonaise.

Tussengerecht

TAGLIATELLE AI FUNGHI PORCINI: huisgemaakte
tagliatelle met rijk gevulde funghi-porcinisaus.
of
HUISGEMAAKTE PASTAKUSSENTJES met een vulling van truffel.

Hoofdgerecht

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA: een geweldige saltimbocca van
kalfsfilet met salie en parmaham, afgeblust met een heerlijke witte wijn.

Dolce/Desserts

TORTA DI MANDORLE MET LIMONCELLO: een heerlijke
frisse amandeltaart bereid met ricotta en limoncello.
of
TIRAMISU: klassiek of met limoncello
door ons vers voor jullie bereid.

r
Prijs pe
persoon
€32.-

Menu con amore

Voorgerecht

PIATTO FROMAGIO: een heerlijk plankje gevuld met de
lekkerste Italiaanse kaasjes met een huisgemaakte compote.
of
PIATTO MISTO: een variatie van verschillende Italiaanse
gegrilde groentes, olijven, zongedroogde tomaten en
parmigiano met een heerlijke crema balsamico.

Tussengerecht

PASTA CON TARTUFO:
een heerlijke gevulde pasta met ricotta en truffel.

Hoofdgerecht

STUFATO DI CARNE ITALIANA: een heerlijke runderstoofpot
met porcini, zachtjes gegaard in de oven.
of
SALMONE AL FORNO: een heerlijk zalmpakketje
met groentes bereid in de oven.

Dolce/Desserts

TORTA DI MANDORLE MET LIMONCELLO: een heerlijke
frisse amandeltaart bereid met ricotta en limoncello.
of
TIRAMISU: klassiek of met limoncello door ons vers voor jullie bereid.

r
Prijs pe
persoon
€34.50

Menu La Bella Cucina

Voorgerecht

ANTIPASTI MISTO: een variatie van verschillende Italiaanse
vleeswaren zoals parmaham, bresaola, venkelsalami,
en de lekkerste Italiaanse kazen, gegrilde groentes en olijven.

Tussengerecht

TORTELLO ALLA ZUCCA:
Heerlijke pastakussentjes met een vulling van pompoen en salie.

Hoofdgerecht

STUFATO DI AGNELLO ITALIANO:
stoofpotje van lamsvlees met safraan uit Sardinië.
of
AUBERGINE PARMIGIANA: vegetarisch gerecht van gegrilde
aubergine, heerlijke huisgemaakte tomatensaus en Parmezaanse kaas
bereid in de oven.

Dolce/Desserts

TORTA DI MANDORLE MET LIMONCELLO: een heerlijke
frisse amandeltaart bereid met ricotta en limoncello.
of
TIRAMISU: klassiek of met limoncello
door ons vers voor jullie bereid.

r
Prijs pe
persoon
€34,50

voorafjes
Heerlijk met vrienden of familie genieten van een zelfgemaakt
kerstmenu maar zonder stress over de voor- en/of nagerechten?
Bestel die dan gewoon bij ons!

Piatto Misto

Een variatie van vleeswaren, kazen, gegrilde groentes,
olijven en tapenades.
€9.50 p.p.

Piatto Prosciutto
Een schaal met de beste kwaliteit
Prosciutto di Parma.
€8.50 p.p.

Piatto Formaggi

Een heerlijke selectie van onze kazen
met een compote.
€8.50 p.p.

Piatto Vitello Tonato

Dungesneden door ons gegaarde kalfsmuis
met een heerlijke huisgemaakte tonijnsaus met
kappertjes en een vleugje citroen.
€10.95 p.p.

Al deze
gerechten
worden
geserveerd
end
met bijpass
biologisch
brood

dolce / desserts
Heerlijk met vrienden of familie genieten van een zelfgemaakt
kerstmenu maar zonder stress over de voor- en/of nagerechten?
Bestel die dan gewoon bij ons!

Torta di mandorle

Een heerlijke frisse amandeltaart bereid met
ricotta en limoncello.
€4.95 p.p.

Tiramisu

Klassiek of met limoncello
door ons vers voor jullie bereid.
€6.- p.p.

Grand dessert

Variatie van de lekkerste Italiaanse dolci, zoals baci,
Cannoli en noga, huisgemaakte taart en tiramusu.
€10.95 p.p.

Huisgemaakte bonbons

Door onze eigen Justin gemaakte bonbons met o.a. vulling
van limoncello (uiteraard ook zelfgemaakt), koffielikeur
etc. €1,- per stuk

Panettone

Kerst is geen kerst zonder één van de lekkerste panettone!
Het Italiaanse kerstbrood, perfect bij uw kerstontbijt of
dessert. In de smaken: Peer/chocolade, Limoncello,
Koffie/sambucca of Amaretto
€25.- per stuk

Kaasfondue menu (Hollands)

Dit menu bestaat uit een blik Hollandse kaasfondue,
compleet met diverse groentes en een heerlijk olijfbrood.
En een super schattig brandertje en pan om het leuk in te
serveren (het pannetje en brandertje zijn te leen).
€12.50 p.p.

Kaasfondue menu (Truffel)

Dit menu bestaat uit een blik truffel kaasfondue,
compleet met diverse groentes en een heerlijk olijfbrood.
En een super schattig brandertje en pan om het leuk in te
serveren (het pannetje en brandertje zijn te leen).
€14.- p.p.
De kaasfondue is te bestellen vanaf 2 personen.

wijnen

Bottega Vino dei Poeti Prosecco ......
€16.95

De Italiaanse mousserende wijn: Prosecco. Heerlijk met mooie gele
kleur en geuren van appels, witte bloemen en een beetje exotisch
fruit. In de smaak is hij fris, droog en fruitig.

Nero d ’Avola

€8.95

Pinot Grigio

€10.95

Diep donkerrood Geur: geurt rijk en vol, nuances van hout
en fruit; fijne amandeltoets. Smaak: soepele volle aanzet, gevolgd
door een krachtige voortzetting met fruitige en kruidig karakter.

Uitnodigend fris bouquet met aroma’s van perzik en peer.
Aantrekkelijke verfrissende smaak met frisse groene appels, rijpe
peren en wat amandelen, gevolgd door een lange droge afdronk met
citrusvruchten smaak.

Grillo

€8.95

De Grillo is een inheemse Siciliaanse druivensoort en ook wel
bekend onder de naam Riddu. De druiven kunnen heel goed tegen
hoge temperaturen vanwege de dikke schil die voorkomt dat het
vocht in de druif verdampt. De smaak is zacht, elegant, fris, levendig
fruit met een droge afdronk.

Dit is slechts
een greep uit ons
assortiment, naast
bovengenoemde wijnen
kunt u bij ons ook terecht
voor diverse andere
passende wijnen.

