LA FAMILIA

LA FAMILIA

La Familia
Regionale verscheidenheid, waren van hoge
kwaliteit en historisch bewustzijn, dat zijn de
drie poten onder de rijk gedekte Italiaanse
tafel, die blijft echter niet overeind zonder een
vierde poot,de typisch Italiaanse houding ten
opzichte van eten en drinken met “la Familia”
Culinaria staat in Italië voor opperste genot en
als zodanig worden ze dan ook aanbeden als
een dagelijks terug kerend feest der zinnen,
met familieleden, vrienden, in huiselijke kring
of in een goed restaurant.
Ristorante Vaticano heeft voor zijn gasten de
mogelijkheid gecreëerd om te proeven en
genieten van een Italiaans familie diner.
We hebben voor u een drietal Italiaanse tafels
samengesteld. (v.a.2 pers.)
De gerechten worden geserveerd op grote
schalen zodat u samen op een Italiaanse
huiselijke familie sfeer kunt genieten van de
authentieke gerechten.

Tavola Misto (mix)
PRIMO

Antipasti carne,

een variété aan heerlijke voorgerechten
SECONDO

Scampi con aglio,

gegrilde scampi’s met knoﬂook
&

Tortellini Salmone,

tortellini met zalm en mascarpone
&

Salmone con lavendel,

zalmﬁlet met lavendel en sinaasappelhoning
&

Canelloni,

gevuld met ricotta, rauwe ham, bieslook
en pijnboompitten
&

Agnello alla Forno,

in rode wijn gestoofd lam uit de oven met
sinaasappel en perzik
&

Filetto alla Manzo con Funghi,
stukjes gegrilde ossenhaas met
oesterzwammen en gorgonzola
DOLCE

Grand Dessert of Kofﬁe Speciaal

Er is de mogelijkheid om te kiezen
voor twee (27,50 p.p.) of drie gangen
(32,50 p.p.)

Tavola Pesce (vis)
PRIMO

Anti pasti Pesce,

een variété aan heerlijke voorgerechten
SECONDO

Scampi con aglio,

gegrilde scampi’s met knoﬂook
&

Salmone con lavendel,

zalmﬁlet met lavendel en sinaasappelhoning
&

Linguetta con Limone,

slibtong gebakken in limoenboter
en afgeblust met brandy
&

Brazino of Dorade al Forno,

gegrilde zeebaars met knoﬂook en limoen
of Dorade uit de oven met olijven, ui,
witte wijn en tomaat
&

Lasagna Salmone,

Tavola Carne (vlees)
PRIMO

Anti pasti carne,

een variété aan heerlijke voorgerechten
SECONDO

Pollo Siciliana,

malse kipﬁlet groente knoﬂook, tomaat,
Spaanse peper
&

Scaloppina Florentina,

kalfsvlees met spinazie, geitenkaas en witte wijn
&
Agnello alla Forno,
in rode wijn gestoofd lam uit de oven met
sinaasappel en perzik
&

Lasagna alla Bolognese,

traditionele lasagna met bolognesesaus
&

Canelloni,

parpadella met coquilles, brandy
en zalmkaviaar

gevuld met ricotta, rauwe ham, bieslook
en pijnboompitten
&
Filetto alla Manzo con Funghi,
stukjes gegrilde ossenhaas met
oesterzwammen en gorgonzola

DOLCE

DOLCE

lasagna met zalm, courgette en geitenkaas

Parpadella Coquilles Saint Jaques,

Grand Dessert of Kofﬁe Speciaal

Grand Dessert of Kofﬁe Speciaal

Vegetarische tafel samenstellen is mogelijk.

