Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 november
DA BRACCINI TAKE AWAY
ANTIPASTI

€ 13.50

Zuppetta
Gebakken coquille, garnalen, vongole en octopus afgeblust met witte wijn en visjus.
Antipasto misto o vegetariano
Selectie van Italiaanse vegetarische gerechtjes, vis en vleeswaren of vegetarisch
Prosciutto cotto al tartufo con mozzarella di bufala e funghi misti
Truffelham met buffelmozzarella en bospaddenstoelen
PASTA’S

€ 10.00

Pasta con pesce di ragù
Pasta met een ragù van kabeljauwfilet, garnalen en polpo
Pasta pesto di Monica
Pasta met een pesto gemaakt van geroosterde paprika, basilicum, knoflook,
pepertje, citroenzest, en een mix van verschillende noten
Pasta con ragù di cervo
Pasta met een heerlijke stoof van hertenvlees
Cappellacci di zucca Violina
Verse pasta gevuld met pompoen en ricotta, roomsaus met salie
Pasta pomodoro per i bambini 5.00
Pasta met tomatensaus voor de kleintjes
SECONDI

€15.00

Filetto di merluzzo con salsa di carota e zafferano
Kabeljauwhaasfilet met een romige jus van wortel en saffraan
Faraona alla boscaiola
Parelhoen suprème gevuld met ricotta, funghi, porcini en truffel
Scaloppina modo mio
Dun geslagen kalfsvlees met geroosterde aubergine, tomaatjes en provolone
piccante
Lasagne di verdure
Lasagne van aubergine, courgette, pompoen, knolselderij,
provolone piccante en taleggio
*de hoofdgerechten worden geserveerd met aardappels en groenten
DOLCE
Tiramisu classico 5.00
Huisgemaakte klassieker
Tortina cioccolato e mandarino 5.00
Huisgemaakt chocolade-mandarijnentaartje (ook glutenvrij te bestellen)
Formaggi misti 10.00
Selectie van diverse Italiaanse kaasjes
Biscotti di Prato con Vin Santo del Chianti Classico 9.50
Cantuccini’s met een glaasje Vin santo del Chianti Classico

Graag uw bestelling doorgeven via
bestellingen@dabraccini.nl
Bestellingen voor vrijdag graag doorgeven voor
vrijdagochtend 11:00 uur
Bestellingen voor zaterdag en zondag graag doorgeven
voor zaterdagochtend 11:00 uur
U kunt uw bestelling op de dag zelf afhalen tussen
17:00 en 18:30 uur
U ontvangt van ons een beschrijving hoe het beste de
gerechten kunt opwarmen
Er kan niet telefonisch worden besteld.
Vergeet u niet uw telefoonnummer te noteren en of de
bestelling voor vrijdag, zaterdag of zondag is

