Benvenuto da Pietro a casa
Wij presenteren u ons tijdelijke afhaal en bezorg menu;
Vrijdag-Zaterdag- Zondag geopend
Van 17:00 t/m 20:00
Wij bezorgen in; Gemeente Elburg en in Dronten elk heel
uur, 17:00, 18:00, 19:00 en 20:00
Bezorg kosten €5,00
minimum bestelling voor leveren €30,00
Afhalen kan bij ons tussen 17:00 en 20:00

Pasta’s €12,50

Pasta’s los zijn van hoofdgerecht formaat

Tagliatelle Aglio e orata
Tagliatelle met saus van knoflook peper olie en
gebakken dorade
Linguine Carbonara
Linguine met saus van parmezaanse kaas, spek, ui en
room
Lasagne pomodoro
Lasagne gevuld met tomatensaus en rundvlees

Kies & mix aanbieding!
Stel zelf uw eigen menu samen geheel
naar eigen wens in te delen!
U kunt kiezen uit de koude gerechten (antipasti), een
kleine pizza en/of kleine paste en/of nagerechten.
Leuk voor bij de borrel of als uitgebreid diner thuis.
5 kleine gerechten voor €30,-

Penne taleggio
Penne met saus van taleggio en gevuld met groene
groentes
Gnocchi al cinghiale

Aardappel gnocchi met stoof van wildzwijn

Dolci €7,50
Antipasti €7,50

Koude voorgerechten
Carne cruda Tartufo
Rundertartaar met crème van truffel met bospaddestoelen
Salmone fresca
Gerookte zalm in zuur met frisse salade
Fregola e burrata
Fregola pasta salade met burrata
Antipasti
Vers gesneden Italiaanse hammen met parmezaan
Insalata Tonno
Huisgemaakte tonijnsalade, een klassieker van onze
zondag brunch!

Desserts

Tiramisu
Onze dagverse tiramisu
Panna cotta ai frutti rossi
Panna cotta met rood fruit
Torta nutella
Taart van nutella met chocolade en caramel
Formaggi misti
Selectie van Italiaanse kazen
Crema di cancuccini
Mousse van vin santo dessertwijn en cancuccini

Pizza’s €10,00

Alle pizza’s zijn belegd met tomatensaus, mozzarella en
oregano
margherita
mozzarella
Verse buffermozzarella en basilicum
Funghi
Mix van paddenstoelen

Napolitana
Ansjovis
Quatro stagioni
Ham, Salami, paprika en champignons

Tonno e Capperi
Tonijn, rode ui en kappertjes
Martino
Ansjovis, Champignons en Gorgonzola
Vegetaria
Rode ui, Paprika, Champignons, courgette en aubergine
Prosciutto di Parma +€2,50
Parmaham, rucola, parmezaanse kaas en pijnboompitten
Carpaccio +€2,50
Rundercarpaccio, pesto, parmezaanse kaas en
pijnboompitten

Coliens taart van de week!

Onze leerling kok Colien bakt elke week een
overheerlijke taart speciaal voor bezorging en afhaal!
Elke week een andere taart!
€
€
€
€

Per fles:
Per doos:

€15,00
€76,50

Martin’s wijn selectie

Een wisselende selectie wijnen van Martin uit het
restaurant. Toch nog een beetje dat wijnarrangement
gevoel in huis! Met uitleg over de wijnen zowel op papier
als op video!

quatro formaggi
4 soorten Italiaanse kaas

punt:
1/4:
halve taart:
hele taart:

Barbera d’Alba selezione esclusiva di
martin

Vergisting op RVS vervolgens 12 maanden op groot Slavonisch
eikenhouten vaten.
Heerlijke ronde, sappige rode wijn.
Goed bij rood vlees en vederwild. Ook gewoon lekker als glas!
Meermaals finalist en tevens winnaar 'Proefschrift Wijn van het
Jaar’

prosciutto
Achterham

Per
Per
Per
Per

Zoek de gezelligheid thuis op met onze uitgebreide
borrelplank voor 2 personen, breidt het uit met een van
onze geliefde wijnen uit het restaurant of met de Barbera
speciaal door Martin gekozen voor Da Pietro onder eigen
label!
Gewoon omdat het kan.

4,50
9,00
15,00
19,75

3 flessen selectie;
6 flessen selectie;
3 flessen selectie esclusivo;

€40,00
€75,00

€60,00

Da Pietro’s huiswijnen en bieren
Rode huiswijn merlot
Witte huiswijn pinot grigio
€8,50
Witte huiswijn zoet, moscato giallo
Prosecco
Birra Peroni
€2,00
Moretti bockbier
Moretti Radler
Moretti Radler 0,0
€2,50

Pietro’s borrelplank €18,50

€8,50
€8,50
€9,50
€2,50
€2,50

Een rijkelijk gevulde borrelbox voor 2 personen met;
- Italiaanse vleeswaren
- Italiaanse kaasselectie
- Gemarineerde olijven
- Dips
- Chips
- Ingrediënten voor een gezellige avond thuis!

