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N EW
lunchmenu
Het team van Ristorante
Arlecchino stelt elke maandag-,
vrijdag- en zondagmiddag een
lekker en luchtig lunchmenu voor
naar de inspiratie van onze
chef Mario.

Voorgerecht
Hoofdgerecht
30 euro p.p.

M EN U ’ S
P ER TA F EL

VERRASSINGSMENU
3 gangen vol verrassingen

41 euro p.p.

DEGUSTATIEMENU
4 degustatiegerechten

50 euro p.p.

Bij groepen vanaf 6 personen vragen wij u om voor één
van de heerlijke menu’s te opteren.
Vanaf 5 personen vragen wij u om de keuze te beperken
tot maximaal 3 verschillende voor- en
hoofdgerechten.

SUGGESTIES

Burrata all’Italiana
(met parmaham)

15
19

Vitello tonnato
Carpaccio van kalf met tonijnsaus

17

Carpaccio van gemarineerde zalm
met een honingvinaigrette

17

Carpaccio di filetto di manzo
Carpaccio van rundfilet

17

Parmaham met meloen

19

antipasti caldi warme voorgerechten

antipasti freddi koude voorgerechten

Scampi alla griglia

19

Scampi met tomatenlook en rijst

21

Scampi alla crema

23

Bruschetta all’Italiana con fior di latte
Bruschetta

13

le nostre paste pastagerechten

Risotto ai funghi freschi
Risotto met champignons

Paglia e fieno ‘Arlecchino’
Al sinds 1982 onze huisspecialiteit Lintvormige deegwaren met fijn-gesneden groenten en een roomsaus

17

Ravioli Piacentini
Deegkussentjes gevuld met ricotta in
een truffelsaus met shiitaké en
parmaham reepjes

23

Penne all’arrabbiata
Penne met een pikante tomatensaus

15

Cannelloni farciti con ricotta e spinaci
Cannelloni met ricotta en spinazie

17

19

risotto

Ossenhaas van Holstein rund
keuze uit mosterdsaus, truffelsaus en
gorgonzolasaus en bijpassende
garnituur volgens onze chef Mario

42

Ossobuco met spaghetti aglio e olio

31

Tagliata van ossenhaas op
Italiaanse wijze

42

pesce visgerechten

le carni vleesgerechten

Volgens het aanbod van de dag

Huisgemaakte tiramisù

9

Dame Blanche met warme chocoladesaus

9

Panna cotta al cioccolato

9

Assortiment van sorbet

9

dolci desserts

.....

P I Z Z A’ S
Margherita
(kaaspizza)

12

Prosciutto
(met kaas en hesp)

13

Napoletana
(kaas en ansjovis)

13

Boscaiola
(verse champignons)

14

4 Stagioni
(kaas, hesp, verse champignons en artisjokken)

14

Capricciosa
(kaas, kappers, ansjovis, champignons en hesp)

14

Fantasia
(kaas, tonijn en vers gesneden ajuin)

15

Arlecchino
(alles wat lekker is)

15

Agli scampi
(kaas, scampi’s, olijven, reepjes spek en look)

21

Ai 4 formaggi
(mozzarella, gorgonzola, Bel Paese en Taleggio)

15

Al salame
(salame Milano (zacht) en/of salame Mugnano
(pikant))

15

Al prosciutto di Parma
(parmaham, kappers en verse champignons)

21

Alla rucola
(notensla, parmaham en Parmigiano vlokjes)

21

