Kerstmenu Da Maurizio 2020
Lieve gasten,
Het is helaas nog niet bekend of wij, of de rest van de horeca in
Nederland, met Kerstmis open mogen zijn. Om u toch te kunnen
verwennen met een Kerstmenu tijdens de feestdagen hebben wij
voor u een heerlijk afhaalmenu gemaakt. U kunt deze heel
eenvoudig thuis bereiden in de oven. Uiteraard zijn er ook, zoals
u van ons gewend bent, in overleg aanpassingen mogelijk.
Schroom dus niet om te vragen naar de mogelijkheden met
betrekking tot dieet, een allergie en/of een andere wens.
Om uw Kerstmis helemaal compleet te maken is het mogelijk om
bij ons een mooie fles wijn af te nemen afgestemd op persoonlijke
wensen en uiteraard passend bij het Kerstmenu.
Het menu kunt u bij ons afhalen op 1e en 2e Kerstdag tot 16:00
uur ’s middags. Tevens kunnen wij het menu bij u thuisbezorgen
op 1e of 2e Kerstdag tot 17:00 uur.
Heeft u vragen en/of wilt u bestellen, neem dan contact op met
Maurizio via telefoonnummer 06 54 22 67 58. U kunt tot 20
December bestellen of eventuele aanpassingen doorgeven.
De prijs van het Kerstmenu bedraagt € 38,50 per persoon.
Wij hopen u op deze manier toch een smakelijke Kerstmis te
bezorgen.
Met vriendelijke groet,
Maurizio en Monica
Pizzeria-Ristorante Da Maurizio

Kerstmenu Da Maurizio 2020
Antipasto
U kunt hier uw keuze maken uit:
1. Vitello tonato (fricandeau met tonijnsaus)
2. Bruschetta mista (gemengde bruschetta)
3. Caprese (mozzarella met tomaat en basilicum)
4. Zuppa di cipolla (uiensoep)
5. Zuppa di zucchini (courgettesoep)
Primo
U kunt hier uw keuze maken uit:
1. Lasagna Bolognese (deeglaagjes pasta met ham, kaas
en Bolognese saus)
2. Lasagna vegetariana (deeglaagjes pasta met spinazie,
ricotta en Napolitaanse saus)
3. Lasagna salmone (deeglaagjes pasta met gerookte zalm
en Napolitaanse saus)
Hoofdgerecht
U kunt een keuze maken uit een vlees of visgerecht:
1. Stufato di cervo (stoofpotje van hert)
2. Stufato di manzo (stoofpotje van rund)
3. Salmone al safferano (zalm met safraansaus)
Nagerecht
U kunt hier uw keuze maken uit:
1. Tiramisu (fatto in casa)
2. Limoncello panacotta
Wilt u liever vegetarisch eten, neem dan contact met ons op.

