Probee
Pasta & Preook
TakeAways.to
Lekker vo
or
thuis!

STEL UW EIGEN PASTA SAMEN
Kies een pasta. Maak daarna een keuze uit
pesto en/ of saus. Kies vervolgens uit vlees
en/ of vis. Maak uw gerecht extra lekker
door er kaas en groenten aan toe te voegen.
Het is ook mogelijk om kleine porties te
bestellen. Zo kunt u verschillende gerechten
proeven. Ook zeer geschikt voor kinderen.

VOORGERECHTEN
6,75

Pomodorisoep

met basilicum en crème fraîche

PASTA TOP 8

klein / normaal

Pasta Caponata Siciliana

21,95/24,50

Riso pasta, gegrilde groentemix met stoofvlees,
tijm en rozemarijn

3,00/4,95

Penne volkoren

4,00/6,00

Pasta Arrabbiata

Spaghetti (ei-pasta ﬁjn)

3,20/5,15

Tagliatelle (ei-pasta middel)

3,50/5,65

Fusilli tricolore

3,65/5,50

Raviolini gevuld met ricotta
en spinazie

5,90/9,40

Carpaccio van rund

Huisgemaakte vitello tonnato

11,75

Pittige gamba’s

12,50

Tartaar van verse zalm

12,00

Spaghetti met een mengsel van knoflook,
peterselie, basilicum, rode peper,
black tiger scampiʼs en Grana Padano

Traditionele anti pasta

11,50

Pasta Chianti

Parmezaanmayonaise, rucola, verse basilicum en Grana Padano
langzaam gegaard kalfsvlees, met tonijnmayonaise,
kappertjes, Grana Padano en mesclun
met focaccia

avocado en wasabimayonaise
per persoon

(vanaf 2 personen)

Penne met pittige tomatensaus, knoflook,
chilivlokken en Grana Padano

Pasta Aglio e olio e scampi

11,50/13,00

17,50/18,60

25,15/27,10

Italiaanse hammen

9,50

Penne met pesto rosso, verse bladspinazie,
zalm, scampiʼs, kabeljauw en Old Amsterdam

Warm knoﬂook brood

5,25

Pasta Carbonara tradizionale

11,25/13,50

Pasta Vongole

16,35/18,50

Verschillende hammen met brood en tapenade

Antipasti étagère

10,00

vanaf 2 personen, per persoon

12,50

Spinazie met geitenkaas

aioli, trostomaatjes, spekjes en pijnboompitjes

Salade rundercarpaccio

15,95

Salade halloumi

15,95

Salade zalm en scampi

15,95

met kruidensla, verse basilicum, gegrilde groenten,
Grana Padano en dressing

met mesclun, zongedroogde tomaatjes, rode ui, avocado,
crème fraîche, knoflook, sushi azijnen peterselie

mesclun, zongedroogde tomaatjes, rode ui en kruidendressing

SNOEPERĲ 5-GANGEN

vanaf 2 personen

VERRASSINGSMENU

vanaf 2 personen

per persoon

per persoon

Spaghetti, guanciale, ei en Grana Padano

Tagliatelle, knoflook, vongole, zongedroogde
tomatenpuree, verse peper en bladpeterslie

MAALTĲDSALADES

39,50

34,50

Antipasti

kleine Italiaanse specialiteiten

Pasta Ragusa

16,30/18,45

Raviolini met ricotta en verse bladspinazie,
salieboter, citroen en Grana Padano

Pasta Vezzano

Courgetti pasta

3,10 /5,00

Glutenvrije pasta

4,10/6,55

PESTO
Pesto basilicum
Pesto rosso
Salieboter

3,00
3,20
3,20

Lasagne à la minute gemaakt met gegrilde
verse groenten, Grana Padano.
Keuze uit vis, vlees of vegetarisch

** VOOR DE KIDS**
Salade

FLAMMKÜCHEN

Penne met bolognese of carbonara saus
en kinderijs met verrassing

3,60

15,25

Flammküchen zalm

18,50

rode ui, crème fraîche en kaas
crème fraîche, spinazie, rode ui en kaas

of
Mini pizza margherita en kinderijs
met verrassing

Flammküchen spek

Pesto basilicumsaus
Tomatensaus Bolognese
Klassieke tomatensaus
Aioli
Truffelsaus
Vegetarische roomsaus
Italiaanse paddenstoelensaus
Aioli roomsaus
Pesto rossosaus
Marsalasaus
Diabolique saus

VLEES
4,15
5,05
2,50
1,80
4,80
1,60
3,95
2,95
3,90
3,40
3,80

VEGETARISCH
Gehaktballetjes

GROENTEN
Rucola
Verse bladspinazie
Mini pomodori tomaatjes
Broccoli
Gegrilde paprika
Gegrilde courgette
Gegrilde groentemix: champignons, paprika en courgette
Vers gebakken kastanjechampignons

Parmaham
7,80
Kippendij
5,35
Polpettine (gehaktballetjes)
4,75
Krokant gebakken lardo-reepjes (spekjes)
5,35
Echt pittige kip
7,90
Varkenshaasmedaillons
9,05
Saltimbocca: kalfsrolletjes met gedroogde Parmaham
12,00
en salie gebakken in Marsala saus

2,40
2,75
2,80
2,85
2,50
2,50
3,80
3,80

Geitenkaas (zacht) met honing
Provolone Dolce
Grana Padano
Old Amsterdam
Buffelmozzarella

€ 10,00

Pasta & Pesto Prinsenbeek

Pastel de nata met karamelijs en slagroom

Huisgemaakte tiramisu
Gevulde cannoli
Campari-citrustaart
Kaasplankje
Kinderijs

3,20
2,25
3,10
2,60
7,00

DIVERSEN

VIS

Huisgemaakte brownie met vanille-ijs
en slagroom

4,35

KAAS

7,75
14,90
8,75
13,60
8,50

Basilicumolie
Truffelolie
Groene olijven
Pijnboompitten
Zongedroogde tomaatjes
Knoflook

DESSERTS

19,50

BĲGERECHTEN

SAUS

Black tiger scampiʼs met knoﬂook
Zacht gegaarde zalm
Gerookte zalm
Vis-trio: kabeljauw, scampiʼs, zalm
Vongele (200 gram)

LASAGNE

***piatti
Dolci

Heeft u een allergie? Meld het ons!

8,65/13,95

15,50/17,60

*** piatti
Secondi

verrassingsdessert van de chef

Tortelloni gevuld
met prosciutto en kaas

Spaghetti met olijfolie, ricotta, mini pomodori
tomaatjes, rucola, citroen, peper, tijm en knoflook

met 7 soorten sla, verse kruiden en dressing

proeverij van drie pastaʼs, vega, vlees en visgerechten

klein / normaal

Penne rigate

7,00
14,00

Huisgemaakte minestronesoep

PASTA

9,75
9,00
8,50
9,50
7,00
12,50
3,95
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2,05
2,50
2,75
6,30
3,35
1,55

VISGERECHTEN

PICCOLI PIATTI

KOUDE GERECHTEN

Ons concept “Piccoli Piatti ”, betekent kleine
Italiaanse gerechtjes, oftewel overheerlijke
ʻtapasʼ.

1

Dipsticks met truffelmayonaise

2

Gemarineerde groene en zwarte olijven

3

Proeverij van Italiaanse worst- en hamsoorten

4

Huisgemaakte vitello tonnato met tonijnmayonaise,
kappertjes en rucola

5

Zalmtartaar met avocadomousse, ui en wasabimayonaise

6

Carpaccio van rund met verse basilicumpesto, mesclun,
noten, Parmezaanse mayonaise en Grana Padano

7

Carpaccio van Parmaham met mozzarella, walnoot en verse vijg
Bruschetta met tomatensalsa en een bruschetta met
warme chorizo en chorizokroketje
Bruschetta met tonijn, groene olijven, crème fraîche, rode ui en
kappertjes en een bruschetta met zalm en avocadomousse

Met uw hele gezelschap kunt u van woensdag
tot en met zondag heerlijk genieten van ons
uitgebreide assortiment. Een uitkomst voor
diegenen die het liefst alles willen proeven!
Een smaakvolle ervaring voor de hele familie!
Zo werkt het:

8

Van woensdag t/m zondag betaalt u
éénmalig € 36,95 per persoon.
U kunt genieten van maximaal 5 rondes.
Per ronde kunt u maximaal 4 gerechtjes per
persoon, bestellen.
Per ronde kunt u op ons invulkaartje uw
keuze aankruisen.
Na uw laatste ronde kunt u van ons een
dessert van de chef bestellen.
Voor de kleine gasten tot 10 jaar is er een
speciale kinderkaart. Zij kunnen voor €15,00
ook onbeperkt een keuze maken uit hun eigen
kaartje inclusief dessert.
Om verspilling te voorkomen, brengen wij
voor niet opgegeten gerechtjes €2,50 in rekening!
De prijs voor dit arrangement is exclusief
dranken.
Sommige gerechtjes kunnen bij de garnituur
allergenen bevatten. Laat u informeren door
het personeel.

** Buon Appetito! **

Heeft u een allergie? Meld het ons!

9

26

Vegetarische frittata

27

Groentefrietjes
Puntje pizza margherita

28

BROOD
29

30

Huisgemaakte traditionele lasagne met tomatensaus en
rundergehakt

31

Tortelloni gevuld met Parmezaanse kaas en pancetta

32

Penne Bolognese met Grana Padano

12

Frisse salade met rode biet

33

Pasta Caserole al forno (oven pasta)

13

Vers gemaakte salade van tonijn

34

Gefrituurd Ravioli van truffel-boschampignons

Pomodorisoepje, Italiaanse tomatensoep met crème fraîche

15

19

Minestronesoep
Vers gebakken champignons
Melanzane alla parmigiana: mozzarella, aubergine,
tomaat en Grana Padano
In panko gefrituurde brie
Gevulde reuzenchampignon met cranberry, ricotta en een walnootje

20

Polpettines, Italiaanse gehaktballetjes met tomatensaus

36

Braciola rouleau van runderbavette in tomatensaus

37

Saltimbocca: kalfsrolletjes met gedroogde Parmaham
en salie gebakken in Marsala

38

Varkenshaasmedaillons met Marsala saus

39

Siciliaanse caponata met gestoofd rundvlees

Lauwwarme geitenkaas omwikkeld in spek en vijgenchutney

40

Vers op onze grillplaat bereide paprika en courgette

Salade met warme pikante kip, spek en champignons

21

41

22

Patatas bravas met rozemarijn en knoflook

Quesadilla met pittig gehakt en gegratineerde kaas

42

Risotto bitterbal

Mediterrane kippendij spies

23

Mini Caprese runderhamburger

24

Flammküchen met Parmaham, rucola, rode ui en oude kaas
Italiaanse quiche met venkel, zongedroogde tomaat en
champignons in filodeeg

43

17
18

25

Pasta & Pesto Prinsenbeek

46

Gefrituurde sardines met tomaten-ansjovissaus

47

Gambakroketje
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Verrassings nagerecht
Koffie deluxe

€ 2,50
€ 3,50

Bij de gerechten van de anti pasta kaart serveren
wij friet en een frisse salade.

35

16

Pittige gambaʼs met focaccia

ANTI PASTAKAART

VLEESGERECHTEN

14

45

DESSERT

11

WARME GERECHTEN

Fritto Misto di Pesce: calamaris, garnalen,
mossel en venusschelp

Oerbrood met dip

Salade caprese met verse basilicum
Dagverse pastasalade

10

44

Tournedos (180 gram)

€ 34,50

Schnitzel

€ 19,00

Gegrilde kipsaté

€ 19,00

Zalm filet

€ 19,50

Frietje Rendang

€ 18,00

met pepersaus of truffelsaus en met gegrilde groenten
met preiselbeeren, citroen en gegrilde groenten
met gebakken uitjes, kroepoek en atjar tjampoer
met diabolique saus
met bosui, citroengras, truffelmayonaise en
Grana Padano

www.marktzicht.com

Heeft u een allergie?
Meld het ons!

