KERSTMENU TRATTORIA DA PECO 2020
Beste gasten,
Helaas wordt deze kerst net iets anders dan andere jaren. Toch willen wij u graag ons
speciale kerstmenu presenteren met mooie producten die wij hebben kunnen
bemachtigen bij onze leveranciers. Daarbij hebben wij in samenwerking met
Vino per Tutti, heerlijke bijpassende wijnen voor u geselecteerd.
U kunt kiezen voor een 4-gangen menu €38,- een 3-gangen menu €32,50 of u kunt ervoor
kiezen een van de gerechten los te bestellen.
Geniet van de heerlijke verse smaken die onze keuken voor u heeft samengesteld.

MENU DI CARNE
(vleesmenu)
Bistecca di vitello con terrina di fergato d’anatra

Zeer dun gesneden rosbief met terrine van eendenlever, gedroogde abrikoos en een
truffelmayonaise.

Pappardelle ragut di cinghiale

Brede lintpasta met een ragout van wild zwijn gehakt

Bistecca di cervo con funghi di bosco e salsa vino rosso
In boter gebakken hertenbief, geserveerd met pecannoten, pecorino kaas en jus van het hert
met rodekool vocht

Pana cotta con salsa di amarena con frutti di bosco
Pana cotta met bosvruchten afgeserveerd met een Amarena kersensaus

MENU DI PESCE
(vis menu)
Carpaccio di sedano rapa e baccalà

Carpaccio van knolselderij en huis gedroogde kabeljauw (gedroogd met zout, suiker,
sinaasappelsap, sinaasappelrasp, steranijs en dragon) geserveerd met gefrituurde kappertjes
en een dressing van sinaasappel en dragon

Pappardelle scampi con pesto di zucca

Brede lintpasta met gebakken scampi’s en pompoen pesto

Rombo con salsa vino bianco mustarda con proscuito di parma
Gabakken tarbot op een bedje van venkel en prei geserveerd met een witte wijn mosterdsaus
en een parmaham crumble

Pana cotta con salsa di amarena con frutti di bosco
Pana cotta met bosvruchten afgeserveerd met een Amarena kersensaus

Gelieve deze gerechten op tijd te bestellen in verband met voorbereiding.

BIJPASSENDE WIJNEN VAN VINO PER TUTTI
In samenwerking met Vino per Tutti hebben wij heerlijke wijnen uitgekozen
die perfect samengaan bij de menu’s en andere heerlijke gerechten van de
kaart.
Al deze wijnen zijn te bestellen voor €12,50
Vino Rosso
Merlot uit Fruilli
Heerlijke mooie volle, fruitige en kruidige rode wijn.
Cirês uit Calabria
Mooie smaakvolle biologische wijn, met intense aroma’s van frambozen,
bramen en kersen met een goede afdronk.

Vino bianco
Pinot Grigio uit Fruilli
Een mooie witte wijn met veel citrusvruchten.
Pircoca uit Calabria
Een krachtige, fruitige en frisse witte wijn van de Falanghina druif.

Binnenkort krijgt u meer te horen over het online bestellen van de wijnen van
Vino per Tutti!

Salute!

