Dolci
Tirami sù
Tirami sù limoncello en framboos
Panna cotta met verse fruitcoulis (naar seizoen)
Chocoladecreme 74% gianduja, pistaches
Assortiment kazen en brood (150 gr/pp)
Baba al limoncello (huisgebakken cakejes in
limoncellostroop)
Sabayone Amarenata (koude sabayon
met kersenwijn en amarenakers)

4.50 pp
4.50 pp
3.50 pp
4.00 pp
9.00 pp

La
Dolce
Maremma

2.20/st.
4.90pp

TRAITEURDIENST EN WINKEL
Graag vragen wij uw bestelling ten laatste
2 werkdagen op voorhand te plaatsen.
Bestellingen voor het weekend graag voor
donderdagvoormiddag.
Wij raden u aan om grotere bestellingen
tijdig door te geven.
verdographics.be

De afgehaalde of geleverde materialen dienen
proper bij ons terug binnengebracht
te worden binnen de 14 dagen.

Rijselstraat 40 • 8200-St. Michiels (Brugge)
T. 050 67 03 17
info@ladolcemaremma.be • www.ladolcemaremma.be
BE 0803.003.909
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openingsuren:
9u30-14u00 en 15u00-18u30
9u30-14u00 en 15u00-18u00
gesloten
gesloten

Aperitivo Vario

7,90 pp

Op 1 plateau om te delen of per receptietafel (vanaf 4 p.)
Olijven met basilicum, gepofte dulcita tomaat, ansjovis en
inktvissalade, uitjes in balsamico, in citrus gemarineerde
mozzarella, Pecorino Toscana, aperosalame Abruzzese,
Bastardo Maremma, prosciutto Parma DOP, tapenade
van tomaat, crème van artisjok, Parmiggiano Reggiano,
krokant dun brood, grissini

4 Antipasti

14,00 pp

Stagione e ispirazione

Koude en/of warme hapjes afzonderlijk gedressseerd…

Formaggi e Salumi

17,50 pp

Alto Adige & Maremma 

7 soorten Salumi (prosciutto, geroosterd, gerijpt,
salame,…) uit Alto Adige • 5 soorten harde en zachte
kazen uit Piemonte en Maremma
Tapenade Tomaat, olijven, uitjes in Balsamico
Assortiment huisgebakken brood van harde tarwe,
meergranen met pittige olijfolie, focaccia en hoeveboter
Zoete druiven, bessen en noten

Solo Formaggi
Assortiment D.O.P kazen van
verse geit, half oude pecorino
tot cremeuze Rosso en La Tur.
Verder werken wij dit af met
een blauwader (gorgonzola)
en Robiola Bossina
(3 melksoorten).
Zoete rode druiven, bessen en
noten, huisgebakken brood,
verse boter.
6 geaffineerde kazen 250 gr pp

12,60 pp

Buffet di Pasta
(vanaf 4 pers)
koud afhalen in de winkel
warm aan huis geleverd vanaf 30 volw.
Uitbreiding huisgebakken Focaccia en brood
van harde tarwe, rucola-salade met noten
en tomaat

15,00 pp
17.00 pp

+ 2,00 pp

4 bereidingen voor het gehele gezelschap
• Penne ai quattro formaggi
• Spaghetti alle vongole (verse schelpen)
• Tortelloni pomodoro
• Tortelloni ricotta spinazie, prosciutto Parma
• Tortelloni Prei, hazelnoot, geklaarde boter
• Cannelloni Fiorentina (ricotta en spinazie)
• Cannelloni al carne (kalfs, groenten en ricotta)
• Pasta alla carbonara classico (guanciale, knoflook,
pecorino Maremma en eitjes)
• Raviolo al limone, ricotta, citroen, tomaat en rode ui
(zomerseizoen)
• Pasta funghi, tartufo (winterseizoen)
• Toscaanse pastarollen (beenham, geroosterde courgette,
pecorino, lichte paprikaroom)
• Pasta pescatore (zeevruchten, schelpen)
• Pasta gamberetti (rivierkreeft)
• Penne all’arrabiatta (licht pikant!)
• Piatto pollo (kip, geroosterde groenten, gepofte paprika)
• Pasta rustico
(pancetta, rode ui en geroosterde paddestoelen)
• Ravioli al carne e pomodoro
• Ravioli asparaggi (asperge) of funghi (mengeling
paddestoelen)
• Pasta boscaiola (mengeling van champignons in
licht room, pecorino)
• Rigatoni Salmone, spinaci e mascarpone
(jonge bladspinazie, zalm en mascarpone)
• Orrechiette Pugliesi (cime di rapa (broccolistelen),
pepertjes, inktvis) (seizoen)
• Pasta alla Norma (aubergine, tomaat, ricotta salata)
➡ Meerdere bereidingen te bespreken in de winkel

