Bezorgen & afhalen

HOFSTEDE DE BLAAK
Italiaanse week

VOORGERECHTEN
Rundertartaar met een gepocheerd scharrelei, Pecorino en pancetta

11,00

Carpaccio met truffelcrème, pitten, Parmezaanse kaas en rucola

11,00

Vitello tonnato

15,00

Halve kreeft met artisjok, gemarineerde courgette en gremoulata

24,00

Mozzarella met parmaham, tomaat, basilicum en Aceto-balsamico

14,00

Paté van eendenlever met pistache en cipollini uitjes

15,00

Focaccia met aioli en olijf

4,50

Wilde oester met citroen (ze zijn al geopend), per stuk

2,50

Platte oester 5/0 met citroen (ze zijn al geopend), per stuk

4,50

King crab poten met pesto mayonaise en limoen, per 150 gram

22,00

SOEP
Minestrone soep met gehaktballetjes en oregano

7,00

Pomodori soep met basilicum en gebrande paprika

7,00

Courgette soep met venkel, salie en geitenkaas

8,00

WARME GERECHTEN
Gnocchi met gamba’s, courgette, knoflook en schaaldierenjus

18,00

Truffelrisotto met ossobuco

17,00

Aubergine uit de oven met tomaat, basilicum, ricotta en Parmezaanse kaas

12,50

Hele dorade uit de oven met aardappel, tomaat, paprika en knoflook

17,00

Penne pasta carbonara met rucola en pancetta

14,00

Spaghetti met ragú van lam en Parmezaanse kaas

13,50

Tagliatelle met paddenstoelen, spinazie en Coppa di Parma

15,00

Gegrilde hele kreeft met spinazie, citroen, eendenlever en gepofte knoflook

40,00

(Melanzane)

NAGERECHTEN
Tiramisú

7,00

Panna cotta met Frangelico, hazelnoot en karamelsaus

8,00

Limoncello mousse met amarena kersen en pistache

7,00

DRANKEN
Huiswijn wit & rood

12

Cava

15

*Bijpassende wijnen per fles in overleg ook mogelijk

Vegetarische gerechten stellen we graag in overleg met u samen.
De soep en warme gerechten hoeft u zelf alleen op te warmen.
Alle gerechten zijn los te bestellen tot 20.00 uur.
Vanaf 12:00 uur kunnen we de gerechten bij u thuisbezorgen op het door u gewenste tijdstip.

We zien uw bestelling graag tegemoet
U kunt bellen naar 013-463 88 99 of 0645721395 (ook WhatsApp)
Afhaaladres: Dussenpad 1-3, 5032 WL, Tilburg

Team Hofstede de Blaak

