PIATTO DELLE SETTIMANA
Iedere dag verkrijgbaar tussen 17:00 en 19:00 uur

Week 01: Risotto Funghi met geroosterd knoﬂookbrood geserveerd met
salade en brood
Week 02: Lasagne Melanzane, lasagne met gegrilde aubergines,
mozzarella en tomaat
Week 03: Maaltijdsalade Intenzo, een frisse salade met gebakken
ossehaaspunten, kip, pancetta en funghi
Week 04: Kip Calabrese, kipdij gegaard in pittige tomatensaus met
kruidige couscous en een salade van rode ui en komkommer
Week 05: Spaghetti alla Puttanesca, spaghetti met een pittige saus van
tomaten, olijven, ansjovis en kappers
Week 06: Gebakken varkensmedaillons met pikante broccoli en krieltjes
Week 07: Tortellini van zalm in een pesto-roomsaus
Week 08: Gegrilde entrecote met gremolataboter en Italiaanse
aardappeltaart
Week 09: Pasta al forno met een romige saus van paddenstoelen, truﬀel
en pancetta
Week 10: Stoofpotje van rundvlees met een stamppot van rucola en
zongedroogde tomaat en pijnboompitten
Week 11: Tagliatelle tonno, met een saus van tonijn, tomaat, kappertjes
en olijven. Geserveerd met geroosterd brood
Week 12: Kalfsgehaktballetjes in Napolitaanse tomatensaus, gegrilde
courgette en aardappel uit de oven
Week 13: Frittata van pikante salami en tallegio, geserveerd met een
tomaten-broodsalade
Week 14: Spaghetti Bolognese geserveerd met een frisse salade
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Week 15: Gegrilde salsiccia met een puree van aardappel en venkel
geserveerd met een saus van tomaten
Week 16: Linguine aglio, olio, peperoncino met gebakken gamba’s
Week 17: Saltimbocca van kip met parmaham, salie en geroosterde
groenten
Week 18: Italiaans gehaktbrood met verse kruiden en polenta
Week 19: Safraanrisotto met rivierkreeftjes en gebakken rode mul
Week 20: Gebakken speenvarkenﬁlet, saus van gekarameliseerde rode
uien. Geserveerd met caponata en frieten
Week 21: Aardappel-knoﬂooksoep met gestoofde varkenswang en
Italiaans gekruide croutons
Week 22: Gegrilde piadino gevuld met diverse vleeswaren, mozzarella en
groenten
Week 23: Gebakken witvis met gremolata en rode paprika-risotto
Week 24: Lasagne Bolognese met een rucola salade en geroosterd
brood
Week 25: Ravioli gevuld met Piedmontese runderstoof, gegaard in een
jus van rozemarijn en tijm
Week 26: Maaltijdsalade met verschillende vissoorten
Week 27: Gebakken rundertartaar a la caprese met tomaat en
mozzarella, geserveerd met dikke frieten en truﬀelmayonaise
Week 28: Gekonﬁjte kipdij met gestoofde spinazie en aardappelgratin
Week 29: Cacciucco Livornese, Italiaanse vissoep met verschillende
soorten vis en geroosterd brood
Week 30: Risotto funghi met geroosterd knoﬂookbrood

