
Vier Kerst met Tano!Vier Kerst met Tano!
Ook dit jaar kunt u weer bij ons terecht voor heerlijke kerstgerechten! 

Wij doen het dit jaar anders, vooraf samengestelde kerstmenu’s maar u kunt zelf ook 
uw kerstmenu samenstellen door te kiezen uit de verschillende gerechten. 

U kunt uw bestelling online via onze website plaatsen, telefonisch of in de winkel dit 
kerstformulier inleveren.

Kerst:
Wij ontvangen uw bestelling graag voor 22 december. 

Is bestellen voor 22 december niet gelukt? Belt u ons dan even, 
dan kijken wij wat er nog mogelijk is!

U kunt uw bestelling ophalen op zaterdag 24 december tussen 10:00 en 15:00 uur. 

Oud & nieuw:
Wij ontvangen uw bestelling graag voor 29 december. 

Is bestellen voor 29 december niet gelukt? Belt u ons dan even, 
dan kijken wij wat er nog mogelijk is!

U kunt uw bestelling ophalen op zaterdag 31 december tussen 12:00 en 15:00 uur.

Tel.nr:

Naam:

Datum ophalen:

Tijd:
 Ophalen tussen 10:00 en 11:00
 Ophalen tussen 11:00 en 12:00
  Ophalen tussen 12:00 en 13:00
  Ophalen tussen 13:00 en 14:00
  Ophalen tussen 14:00 en 15:00



Compleet Carne MenuCompleet Carne Menu
Carpaccio van Bresaola gemarineerd in Amarone wijn
Ravioli Tartufo gevulde truffelpasta met truffelsaus en Parmezaanse kaas
Tournedos met eekhoorntjesbrood, gebakken in knoflook en peterselie
Tiramisu

Aantal

Compleet Pesce MenuCompleet Pesce Menu
Gebakken gamba’s in Aglio e Olio
Ravioli Zalm gevulde pasta met gerookte zalm en ricotta in een romige saus met zalm en kaviaar
Gebakken Dorade met wilde spinazie, citroen en Italiaanse kruiden
Delizia Limone

Aantal

Compleet KERST Menu (vanaf 2 personen)Compleet KERST Menu (vanaf 2 personen)
Antipasti proeverij schaal met een mix van tien verschillende luxe voorgerechten
Proeverij mix van verschillende soorten pasta, bijgerecht en twee verschillende hoofdgerechten 
Dessert naar keuze : Tiramisu, Delizia Limone of Cannoli Siciliani

Aantal

€  66,€  66,5050      €  55,€  55,0000 per persoon per persoon

€  66,€  66,0000    €  55,  €  55,0000 per persoon per persoon

€  72,€  72,5050      €  60,€  60,0000 per persoon per persoon

AntipastiAntipastiAantal
Carpaccio van Bresaola gemarineerd in Amarone wijn €  15€  15,,0000 p p p p

€  17,€  17,0000 p p p p
€  15,€  15,0000 p p p p

Gebakken gamba’s in Aglio e Olio 
Antipasti da Tano schaal met Carpaccio, Caprese, Vitello Tonnato, Bruschetta’s en ham met meloen 

vanaf 2 personen

€  15,€  15,0000 p p p pAntipasti salumiere borrelplank met Italiaanse kazen, vleeswaren, olijven en brood met dipsauzen
vanaf 2 personen

€  30,€  30,0000 p p p pAntipasti proeverij schaal met een mix van tien verschillende luxe voorgerechten 
vanaf 2 personen

TussengerechtenTussengerechtenAantal
Ravioli Spinazie gevulde pasta met ricotta&spinazie in tomatensaus met verse spinazie en mozzarella €  15€  15,,0000 p p p p

€  17,€  17,0000 p p p pRavioli Tartufo gevulde truffelpasta met truffelsaus en Parmezaanse kaas

€  17,€  17,0000 p p p pRavioli Zalm gevulde pasta met gerookte zalm en ricotta in een romige saus met zalm en kaviaar

HoofdgerechtenHoofdgerechtenAantal
Tournedos met eekhoorntjesbrood, gebakken in knoflook en peterselie €  27€  27,,5050 p p p p

€  25,€  25,0000 p p p p
€  20,€  20,0000 p p p p

Gebakken Dorade  met wilde spinazie, citroen en Italiaanse kruiden

Melenzane alla parmiggiana lasagne van aubergine met mozzarella, Parmezaanse kaas,

€  35,€  35,0000 p p p pProeverij mix van verschillende soorten pasta, bijgerecht en twee verschillende hoofdgerechten 
vanaf 2 personen

basilicum en Napolitaanse saus 

DessertDessertAantal
Tiramisu  €   6€   6,,5050 p p p p

€   7,€   7,5050 p p p pDelizia Limone  
€   6,€   6,5050 p p p pCannoli Siciliani


