Da Pietro a Casa
Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 17:00 tot 20:00
Bezorgen mogelijk in; Gemeente Elburg & Dronten
Voor Dronten bezorgen wij elk heel uur; 17:00 - 18:00 - 19:00 en 20:00
Bezorgkosten; €5,00

Kies en mix €30,00;

Stel uw eigen menu samen met 5 kleine gerechtjes.
U kunt kiezen uit;
* Pizza’s classico
* Pizza’s Gastronomico (+4,50)
* Pasta schotels
* Antipasti
* Dolci

Antipasti

Koude voorgerechten
Carpaccio di cervo
Carpaccio van hert met parmezaanse kaas, pijnboompitten en crème van
rucola
Barbabietola e anguilla
Gerookte paling met bietenmousse en palinggelei
Tartare di barbabietola
Tartaar van bietjes met hazelnoot en crème van rozemarijn

Pasta’s schotels

Alle pasta’s zijn warm maar kunnen ook koud besteld worden als u deze
later wenst te nuttigen.
Lasagne pomodoro
Lasagne gevuld met tomatensaus en rundvlees
Penne pollo e gorgonzola
Penne met kip, tomaat en gorgonzola
Cannelloni al castagna
Cannelloni gevuld met kastanje, pompoen en champignon
Fusilli tonno e zucchine
Fusilli met tonijn, courgette, rode ui en aubergine

Pizza’s classico

Alle pizza’s zijn belegd met tomatensaus, mozzarella en oregano
margherita
Napolitana
Ansjovis
Quatro stagioni
Ham, Salami, paprika en champignons
quatro formaggi
4 soorten Italiaanse kaas
Tonno e Capperi
Tonijn, rode ui en kappertjes
Vegetaria
Rode ui, Paprika, Champignons, courgette en aubergine

Pizza’s gastronomico

Alle pizza’s zijn belegd met tomatensaus, mozzarella en oregano
Prosciutto di Parma
Parmaham, rucola, parmezaanse kaas en pijnboompitten
Carpaccio
Runder carpaccio, pesto, parmezaanse kaas en pijnboompitten
Fagiano e erbe
Geplukte fazantenbout met paprika en crème van kruiden
Prosciutto di cervo
Hertenham, beukenzwam, pijnboompit en crème van truffel
Salmone affumicato
Warm gerookte zalm, appelkappers, zeekraal en crème van kappertjes
Burrata e Balsamico
Burrata, basilicum, 12 jaar oude balsamico en gegrilde groentes

Dolci

Desserts
Tiramisu
Onze dagverse tiramisu
Cannoli ricotta e pistacchio
Cannoli gevuld met ricotta en pistache
Torta nutella
Taart van nutella met chocolade en caramel
Formaggi misti
Selectie van Italiaanse kazen

Extra:

Gelieve uw menu uit te breiden met een salade? Dat kan!
Extra salade; €5,00
- Salade met gegrilde groentes
- Salade met koud gerookte zalm
- Salade met gerookte kip en gekookt ei

Menu Gastronomico

Elke 2 weken een wisselend menu samengesteld door Arjen & Mathijn.
3 gangen €30,00
Antipasti:
Gekruide hertenham met kastanjepuree, 12 jaar oude aceto balsamico en
gepoft buikspek
Secondi:
Varkenswang met puree van pastinaak, rode wijn thijmsaus en gegrilde
groentes
Dolci:
Mousse van mango en passievrucht met cancuccini

Pietro’s borrelplank €18,50

Een rijkelijk gevulde borrelbox voor 2 personen met;
- Italiaanse vleeswaren
- Italiaanse kaasselectie
- Gemarineerde olijven
- Dips
- Chips
- Ingrediënten voor een gezellige avond thuis!
Ontzettend lekker met;
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’
Per fles:
Per doos:

€15,00
€76,50

Of;
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!
3 flessen selectie;
6 flessen selectie;
3 flessen selectie esclusivo;

€40,00
€75,00
€60,00

Of toch liever van de hop? Dat kan ook!;
Birre da Pietro
Selectie bieren van de collectie van da Pietro’s bierkaart
Peroni nastro azzurro
Birra moretti bockbier
Birra moretti zero 0%
Anima Leonardo
Anima Mozart

€3,00
€3,00
€2,50
€4,00
€4,00

