
Antipasti da Tano 
Bruschetta, ham en meloen, caprese, 

carpaccio en vitello tonnato

2 pers: €25,-  4 pers: €45,-  6 pers: €65,-  8 pers: €80,-  

Antipasti Italiana
Verschillende Italiaanse kaas- en 

vleeswaren, olijven, tapenades en brood

Menu Da Tano   €39,50 p.p.
• Antipasti da Tano

• Tagliatelle al Tartufo

• Ossenhaas met een saus van Porcini

• Tiramisu

z.o.z. voor meer

Menu Carne  €35 p.p.
• Bresaola carpaccio

• Ravioli met stoofvlees

• Bavette met gegrilde groenten

• Chocolade dessert

Menu Pesce   €35 p.p.
• Gamberetti in Aglio e Olio

• Ravioli al Salmone en Caviaar

• Dorade Al Cartoccio (vispakketje)

• Delizia al Limone

Menu Vegetariano  €32,50 p.p.
• Carpaccio van rode bietjes

• Ravioli gorgonzola en walnoten

• Melenzane al parmiggiana

• Lavacake

Antipasti

Onze 
Kerstmenu’s

Ik wil graag bestellen:
• Antipasti Da Tano:  personen x €    = €

• Antipasti Italiana:  personen x €    = €

• Menu Da Tano:  personen x €39,50  = €

• Menu Pesce:   personen x €35        = €

• Menu Carne:   personen x €35      = €

• Menu Vegetariano:  personen x €32,50  = €

U kunt uw bestelling doorgeven door 

dit formulier ingevuld in te leveren 

vóór zondag 22 december in onze 

winkel of door uw bestelling te mailen 

naar gaetano@italiaansesmaak.nl. U 

kunt uw bestelling ophalen in onze 

winkel op dinsdag 24 december 

tussen 10:00 en 16:00 uur.

Uiteraard hebben wij bij alle gerechten bijpassende rode en witte wijnen, en heerlijke Prosecco. 

Indien u hier interesse in heeft adviseren wij u graag!

Naam:

Telefoonnummer:

Gewenste ophaaltijd:

Totaal bedrag:

Wel/niet betaald:

Ook dit jaar kunt u uw kerstboodschappen weer bij ons bestellen! 

Wij hebben 4 menu’s samengesteld zodat u zelf met kerst niet 

in de keuken hoeft te staan! Daarnaast kunt u alle producten en 

delicatessen uit onze winkel bestellen. Onderstaand een greep 

uit ons assortiment, indien u iets anders wenst te bestellen is dit 

geen probleem en kunt u dit apart aangeven op dit formulier.

Vier kerst met
DA TANO



Hoofdgerechten Aantal Prijs 
per stuk/ons

Totaal Pastagerechten Aantal Prijs 
per stuk/ons

Totaal

Antipasti Aantal Prijs 
per stuk/ons

Totaal

Truffel ravioli 
met ossenhaas in 
truffelsaus

 € 21,50 

Tagliatelle met 
bavette in truffelsaus

 € 16,95 

Bavette met gegrilde 
groenten

 € 16,50 

Ossenhaas met 
porcini

 € 21,50 

Zalmfilet met 
tagliatelle, gerookte 
zalm in caviaarsaus

 € 20,00 

Spaghetti aglio olio 
met gamba's

 € 18,50 

Dorade al Cartoccio 
met spaghetti aglio e 
olio

 € 19,00 

Melenzane alla 
parmiggiana

 € 9,00 

Tortello met 
stoofvlees

 € 11,50 

Ravioli met 
gorgonzola en 
walnoten

 € 11,50 

Truffel ravioli met 
truffelsaus

 € 12,50 

Ravioli met zalm en 
caviaar

 € 12,50 

Ravioli ricotta en 
spinazie

 € 11,50 

Ravioli met gamberetti 
in pittige tomatensaus

 € 12,50 

Lasagna bolognese  € 6,95 

Lasagna met spinazie  € 6,95 

Risotto met truffel  € 13,50 

Risotto met safraan  € 13,50 

Risotto met porcini/
eekhoorntjesbrood

 € 13,50 

Vitello tonnato  € 8,95 

Vitello tartufo  € 9,50 

Carpaccio 
met balsamico & pesto

 € 8,95 

Carpaccio tartufo  € 9,50 

Caprese  € 8,00 

Desserts Aantal Prijs 
per stuk/ons

Totaal

Tiramisu traditioneel  € 5,00 

Delizia Limone  € 8,00 

Choco Mousse  € 6,00 

Chocolade lavacake  € 6,00 

Vleeswaren
Aantal 

ons Kaas
Aantal 

ons Delicatessen
Aantal 

ons

Bresaola

Carpaccio

Vitello Tonnato

Salame Milano

Salame Piccante

Salame Finocchia

Salame tartufo

Parma Ham

Anders nl:

Mozzarella

Burrata

Parmezaanse kaas

Parmezaanse kaas 

geraspt

Grappa e frutta

Barolo Kaas

Castagna

Whiskey e orzo

Anders nl:

Truffelmayonaise

Vitello tonnato 
saus

Pesto

Tomatentapenade

Groene olijven

Zwarte olijven

Cherrytomaatjes 
gedroogd

Artisjok harten

Peper gevuld met 
kaas

Vier kerst met DA TANO


