LUNCHMENU 2017
De gerechten gemarkeerd met VEG zijn vegetarisch.

PANINI - BROODJES
Keuze tussen witte en bruine Italiaanse broodjes. Graag max. 5 soorten kiezen.
Mediterraneo: mozzarella, halfgedroogde tomaten, oregano, rucola VEG - € 5,50
Novecento: bresaola (luchtgedroogd rundvlees), rucola, fontina kaas, walnoten - € 6,50
Una giornata particolare: rauwe ham, taleggio kaas, artisjokkencrème, oregano - € 6,50
Amarcord: scamorza affumicata (gerookte kaas), pancetta, tomaat, baby sla - € 6,50
La terrazza: geitenkaas, pancetta, walnoten, honing, verse tijm - € 6,50 (zonder pancetta € 5,50)
Capriccio: mozzarella, tomaat, pesto en basilicum VEG - € 6,50
Il Gattopardo: zelfgemaakte tonijnsalade met kappertjes, rode ui, baby sla en oregano - € 6,50
Ovosodo: Italiaanse salami, taleggio kaas, gekookte ei, baby sla, tomaat - € 7,50
Mamma Roma: spianata romana (salami), provolone kaas, geroosterde paprika’s, basilicum € 7,50
Casanova: gerookte kip, cream cheese, geroosterde pijnboompitten, pesto - € 7,50
Il Bell’Antonio: bresaola (luchtgedroogd rundvlees), parmezaan, rucola, e.v. olijfolie - € 7,50
Pane, amore e fantasia: Magor (gorgonzola/mascarpone), walnoten, verse spinazie en
bieslook VEG - € 7,50
Ladri di biciclette: mozzarella, gegrilde groente (aubergine, paprika en courgette) gemarineerd
in e.v. olijfolie, knoflook, balsamico en basilicum VEG- € 7,50
Profondo rosso: kipfilet, mozzarella, rode pesto van zongedroogde tomaten, basilicum - € 7,50
La dolce vita: provolone kaas, gegrilde aubergine, verse spinazie, tomaat VEG- € 7,50
Bellissima: gerookte zalm, cream cheese, gefrituurde uienchips, zwarte peper, bieslook - € 10,50
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PIATTI CALDI - WARME GERECHTEN
TORTE SALATE - ITALIAANSE HARTIGE TAARTEN van 6-8 punten
Spinaci e ricotta, met spinazie, ricotta, Parmezaanse kaas en hazelnoten – VEG € 32,50
Spinaci, prosciutto e ricotta, met spinazie, ricotta, Parmezaanse kaas en ham – hele taart
€ 32,50
Riso e pesto, met rijst, klassieke pesto, tomaat en pijnboompitten – VEG € 32,50
Verdure miste, formaggio di capra ed erbe fresche, met gemengde groente, geitenkaas en
verse kruiden – VEG € 34,50
Pollo affumicato, scamorza affumicata e porri, met gerookte kip, scamorza affumicata
(gerookte Italiaanse kaas) en prei € 36,50

SOEP (per portie)
Tomaat/basilicum € 4,50
Rode linzen/spinazie € 4,50
Courgette/room en verse kruiden € 5,50
Klassieke minestrone met pesto € 6,50

PASTA UIT DE OVEN (per schaal à 10-12 middelgrote porties, 14-16 kleinere porties)
Lasagne ricotta e spinaci, met ricotta, spinazie, bechamelsaus en tomatensaus – VEG € 95,00
Lasagne tradizionali con carne, klassieke lasagne met Bolognese saus
(tomaat/rundergehakt) en bechamelsaus - € 115,00
Lasagne ai funghi porcini, lasagne met eekhoorntjesbrood, ham en bechamelsaus - € 115,00
Pasta al forno classica, klassiek en rijk pastagerecht uit de oven met penne of tortiglioni,
tomaatensaus, basilicum, pancetta (Ital. spek), Parmezaanse kaas en mozzarella- € 95,00,
eventueel ook vegetarisch te bestellen
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INSALATE (SALADES) (prijs per schaal, 12-14 porties)
Insalata caprese – mozzarella, tomaat, basilicum, pesto dressing, - VEG - € 32,50
Insalata barese - rucola, baby sla, cherry tomaten, geroosterde paprika, olijven en pecorino
kaas – VEG - € 32,50
Insalata di riso classica, klassieke Italiaanse rijstsalade met kaas, tomaat, maïs,
artisjokharten, oregano en tonijn - € 32,50
Insalata verde e rossa, rode radicchio sla en groene sla, geroosterde pijnboompitten, rode
bietjes, provolone kaas, zoetzure uitjes en mosterd-honing dressing– VEG - € 32,50
Insalata di pasta ai gamberetti, pasta salade (penne) met garnaaltjes, tomaat, taggiasche
olijven, haricots verts en bieslook- € 38,50
Panzanella, Toscaanse broodsalade met paprika, ansjovis, komkommer, olijven en basilicum € 44,50

KOUDE GERECHTEN
(prijs per schaal, 10-12 porties)
Focaccia al rosmarino – groot zelfgemaakt focacciabrood met rozemarijn en heel veel extra
vergine olijfolie – VEG - € 27,50
Focaccia con cipolle e pomodori secchi – groot zelfgemaakt focacciabrood met
krokantgebakken uitjes, zongedroogde tomaat en heel veel extra vergine olijfolie – VEG - € 29,50
Frittata con cipolle e menta –Italiaanse omelet bereid met biologische eieren, zoete uien,
Parmezaanse kaas en verse munt – VEG - € 27,50
Frittata con spinaci e formaggio di capra –Italiaanse omelet bereid met biologische eieren,
spinazie en geitenkaas – VEG - € 29,50
Verdure grigliate, gegrilde groente (paprika, courgette en aubergine) gemarineerd in olijfolie
extra vergine, balsamico, verse munt en knoflook – VEG - € 37,50
Bresaola condita, dungesneden runderrookvlees met citroensap, olijfolie extra vergine en
oregano - € 37,50
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DOLCI (DESSERTS, prijs per portie)
Tiramisù classico, klassieke tiramisù met espresso koffie en likeur, evt. ook zonder alcohol € 5,50
Tiramisù alle fragole, tiramisù met aardbeien en limoncello (citroenlikeur), evt. ook zonder
alcohol - € 6,50
“Salame” di cioccolato con panna, “salami” van chocolade, amandelen en verkruimelde
koekjes geserveerd met slagroom - € 5,50
De prijzen zijn ex BTW voor bedrijven.
Minimale bestelling: € 180,00 euro
BEZORGKOSTEN: binnen Amsterdam € 20,00 – buiten Amsterdam € 0,30 per km.
– in Amsterdam gratis bij min. bestelling van € 200,00 euro. Ophalen kan ook.
BIJZONDERHEDE EN VOORWAARDEN:
La Cucina del Sole gebruikt uitsluitend verse producten van de allerbeste
kwaliteit, waar mogelijk van biologische afkomst. De olijfolie is altijd
extravergine en biologisch (eigen import). Hoofdingrediënt is liefde. ☺
Inclusief:
Gebruik van serveerschalen, serveerbestek en eventuele réchauds om het eten
warm te houden.
Exclusief:
bediening en afruimen (€ 37,50 per manuur)
afwassen (wordt niet als dienst aangeboden)
wijn en andere drankjes (vraag aub onze Drankenkaart).
eventuele huur van (sta)tafels, tafellinnen, glazen, servies, bestek enz. (graag
een aparte offerte hiervoor aanvragen)
Borg voor eventueel geleende warmhoudschalen/rechauds, serveerborden,
serveerbestek enz. (€ 100,00), vooraf te betalen via voorschotnota.
Betaling geschiedt voor 100% op basis van voorschotnota bij de bevestiging of
contant bij levering in het geval van last-minute bestellingen. De betaling van
de voorschotnota dient als bevestiging van uw reservering.
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