Menu en Dranken Kaart
La Buona Cucina
Dal 1996
Langweer

Dranken
Spumanti Vini
Aperol Spritz - 4,50. Glaasje Prosecco 3,95. Prosecco(fles) - 19,50
Piper Heidsieck Champagne - 50,00
Huiswijnen Rosso Piceno en Passerina Bianco (Marken)
Wijnen per glas/karaf/fles -4,00/13,00/18,00
Voor meer verrassende wijnen zie onze wijnkaart.

Birre
Hertog Jan pils -2,50. Groot bier -4,75. Weizener -5,25
Blanche de Namur, Pauwel Kwak- 4,50
Kriek Max, Palm, Duvel, Leffe Bruin/Blond, Desperados, Straffe Hendrik -4,50
Radler 2.0/0.0 -3,25

Bevande
Frisdranken (per flesje) o.a. Coca Cola, Fanta,Rivella, Ijsthee, etc. -2,55
Mineraalwater(grote fles) -4,50.Tomatensap,Druivensap -2,50
Jenevers -2,70. Korenwijn,Underberg,Jagermeister -2,70
Port, Sherry, Vermouth -3,50
Oude port (10yr) -6,00. Whisky; TullamoreDew, Famous Grouse,Johnie Walker, For
Roses Bourbon- 4,75 Campari, Gin,Wodka,Rum -4,00
Pernod -4,00. Cognac, Armagnac,Asback Uranlt,Grappa,Calvados -4,50
Remy Martin XO Cognac -16,00

Caffè/Tè
Espresso -2,25, Koffie -2,50, Capuccino -2,75, Latte Macchiato -2,75
Thee (verschillende smaken) -2,35, Verse Muntthee -2,80
Liquori
Grand Marnier, Drambuie -3,95. Cointreau, D.O.M.Benedictine -3,95.
Tia Moria, Cuarenta y Tres -3,95. Mandarine napoleon, Chartreuse -3,95.
Bailey’s Cream, Frangelico -,3,95
Limoncello -3,50

MENU.
Passatempi
Om in de stemming te komen.
Olive
Pane Aglio
Pane LBC

Huisgemarineerde gemengde olijven
Brood met knoflookdip
Brood met knoflookdip, pesto en tapenade

€2,50
€4,25
€4,75

Insalate
Verse salades met huisgemaakte dressing.
Piemontese
Tonno
Caprese
LBC

Sla, tomaat, uienringen, olijven, peterselie,croutons
Sla, tomaat, ei, tonijn, olijven, uienringen, peterselie
en kappertjes
Tomaat, verse buffelmozzarella, pesto, basilicum,
olijfolie, zout en peper.
Sla, tomaat, geitenkaas, spekjes, pijnboompitjes

€7,50
€8,50
€9,50
€9,50

****Deze gerechten worden geserveerd met brood en knoflookdip****.

Primi Freddi
Koude Voorgerechten.
Salmone
Affumicato

Roosje gerookte zalm met een hart van kruidige
roomkaas, op courgette.

€8,50

Prosciutto Melone Parmaham met meloen.

€7,50

Carpaccio

€10,75

Antipasti LBC

Dungesneden gemarineerde ossenhaas, met
pijnboompitjes, balsamico dressing en snippers
Parmezaanse kaas.
Onze vermaarde proeverij van Italiaanse hapjes op
een bord.
*** deze gerechten worden geserveerd met brood en knoflookdip****.

€14,00

Zuppe
Onze Italiaanse soepen.
Pommodoro
Crema da Zucchini

Tomatensoep van pommodoritomaten
en basilicum. Geserveerd met een wolkje room.
Oma’s onovertroffen courgettesoep met basilicum

€5,50
€6,50

Antipasti Caldi
Warme voorgerechten.
Scampi
Funghi Trifolati
Calamari

Half dozijn in knoflookolie gebakken grote
gepelde garnalen.
In knoflook gebakken champignons, afgeblust
met witte wijn.
Gefrituurde inktvisringen met pikante saus.

€10,50
€6,50
€7,50

Primi
Onze pastagerechten.
Pommodoro
Aglio, Olio è
Peperoncino
Bolognese
Carbonara
Marinara
Pollo
Moda Russo
Lasagne al’ Forno

Spaghetti, verse tomatensaus, basilicum en
Parmezaanse kaas
Spaghetti, Knoflook, olijfolie, pepers, rucola en
Parmezaanse kaas
Spaghetti, verse tomatensaus, gehakt, rucola en
Parmezaanse kaas
Spaghetti, Spekjes, ei, room, rucola en
Parmezaanse kaas.
Tagliatelle, room, zeevruchten, witte wijn en rucola
Penne, stukjes kipfilet met room, pepers, knoflook,
rucola en Parmezaanse kaas
Tagliatelle, gerookte zalm, afgeblust met wodka,
room, citroen en peterselie
Met kaas overbakken laagjes met Bolognesesaus en
Béchamel uit de oven

€9,50
€9,50
€13,00
€12,50
€13,50
€13,00
€13,50
€14,00

Pesce
Visgerechten.
Terzetto de pesce Drie visfilets met kappertjes en remouladesaus
Salmone alla
Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus en citroen
Vernazzana

€19,50
€17,50

****Deze gerechten worden geserveerd met salade, dagverse groente en een aardappelgerecht****

Carni
Vleesgerechten.
Tagliata di Manzo
Saltimbocca
Agnello al Forno
Fegato

Getrancheerde biefstuk, op een bedje van rucola
met
zachte balsamico dressing en Parmezaanse kaas.
Gebakken filetlapjes met witte wijnsaus, salie en
Parmaham
Kruidige Lams-steak met honing en rozemarijn uit de
oven
Gebakken kalfslever met spek, uien en champignons

€18,50

€17,50
€18,50
€19,00

****Deze gerechten worden geserveerd met salade, dagverse groente en een aardappelgerecht****

Bambini
Voor de kleintjes
Kipnuggets,
Met frietjes en appelmoes
of vissticks
Pinokkio
Een kleine pizza met tomaat en kaas
Piccolo Bolognese Kleine spaghetti met Bolognesesaus en Hollandse
kaas
Bambino
Ijsje met aandbeiensaus/smarties en slagroom

€8,00
€7,50
€8,00
€2,75

Pizze
Onze authentieke Italiaanse pizza’s.
1

Margherita
Classico

Verse tomaat, buffelmozzarella, verse basilicum

€9,50

2
3
4
5
6

Margherita
Funghi
Prosciutto
Salame
Tonno

€8,50
€9,50
€9,50
€10,00
€12,00

7

Vegetariana

8
9
10
11

Formaggi
Frutti di Mare
Carbonara speciale
Inferno

Tomaat, kaas
Tomaat, kaas, champignons
Tomaat, kaas, ham
Tomaat, kaas, salami
Tomaat, kaas, tonijn, ansjovis, ui kappertjes,
olijven
Tomaat, kaas, mozzarella, artisjok en diverse
groente
Tomaat, kaas, brie, gorgonzola en mozzarella
Tomaat, kaas, vis, schaal- en schelpdieren
Tomaat, kaas, salami, ham, spek, ui, ei
Tomaat, kaas, salami, ham, champignons,
kappertjes, pepers
Dubbelgeslagen pizza met tomaat, kaas, ham,
salami, paprika en champignons
Tomaat, kaas, ham, ui, knoflook,
champignon,pepers en stukjes kipfilet
Tomaat, kaas, ham, ananas
Tomaat, kaas, salami, champignon, mozzarella
Tomaat, kaas, buffelmozzarella, ansjovis,
kappertjes, olijven
Tomaat, kaas, ham, champignon, artisjok, olijven
Tomaat, kaas, zalmsnippers, paprika
Tomaat, kaas, spinazie, olijven, pepers
Tomaat, kaas, Parmaham, Parmezaanse kaas
Tomaat, kaas, salami, rul gehakt, ui
Tomaat, kaas, carpaccio, pesto, Parmezaanse
kaas, rucola, pijnboompitjes
Tomaat, kaas, buffel mozarella, pittige salami

12 Calzone
13 Grandiozo
14 Hawaï
15 Chicago
16 Napolitana
Classico
17 Roma
18 Capricciosa
19 Fiorentina
20 Parma
21 Americana
22 Carpaccio
23 Peperoni
Classico
24 Nocci
25 Stagioni
26 Buona Cucina

€12,00
€14,00
€14,00
€13,75
€12,00
€13,00
€12,50
€11,50
€11,50
€12,50
€11,50
€13,50
€12,00
€13,00
€12,00
€15,00
€13,00

Tomaat, kaas, geitenkaas, verse tomaat,
€14,50
walnoten, pijnboompitjes, honing, rucola
Tomaat, kaas, ham, salami, paprika, champignon, €13,00
ui, olijven
Tomaat, kaas, geitenkaas, rucola,
€14,00
pijnboompitjes

Dolce
Tiramisu

Huisgemaakte klassieker met mascarpone, koffie,
amaretto, cacao en lange vingers
Panna Cotta
Ambachtelijk Italiaans roomdessert met rood fruit
Sorbetto Classico IJs met aardbeiensaus, vruchtjes en slagroom
Coppa Tricolore
Een coupe met drie soorten Italiaans ijs
Coppa Amarene
Vanille roomijs met Amarene kersen en slagroom
Razzo
Raket, voor de kleintjes
Carpediem
Glas dessertwijn

€5,50
€5,50
€5,50
€4,50
€4,75
€1,75
€5,75

Caffè/Tè
Koffie
Espresso
Doppio
Latte Macchiato
Cappucchino
Tè assorti

€2,50
€2,25
€3,25
€2,75
€2,75
€2,35

Caffe
Italiano

Koffie met
bruine suiker,
Amaretto en
slagroom

Caffe
Irlandese

Koffie met
€6,25
Ierse whiskey,
bruine suiker en
slagroom

Caffe
Bresil

Koffie met
Kahlua, bruine
suiker en
slagroom

€5,50

Caffe
Freddo

Koffie met een
bol vanilleroomijs

€4,75

Caffe
LBC

Koffie met een
ijskoude
limoncello of
Grappa.

€4,50

€5,50

Wijnkaart
La Buona Cucina heeft een bijzondere belangstelling voor zuivere Italiaanse wijnen.
Wijnen afkomstig van kleine boeren die zo weinig mogelijk toevoegingen in de
wijngaard en tijdens het vinificatie proces gebruiken.

Vino Bianco
 Passerina,Offida onze opwekkende huiswijn uit de Marken.
 Falerio, zachte mineralen, 100% biologische blend van passerina,
trebbiano en pecorino druiven uit de omgeving van Ascoli Piceno
 Grillo, Canicatti, favoriete wijn van Sicilie, zachte zuren en bittertje
 Pecorino,Offida, schapen druiven groeien bij de Adriatische zee, fris,
elegant, beetje zout

18,00/3,95
19,50/4,25
24,50
25,50

Vino Rosato
 Saladini Rosato, 100% Biologisch geteelde Rose, zomerse wijn
met de smaak van aarbeien en frambozen.

19,50/4,25

Vino Rosso





Rosso Piceno, winnaar Perswijn concours, Beste Italiaanse huiswijn.
18,00/3,95
Nero D’Avola, karaktervolle sappige wijn uit het Griekse zuiden van Sicilie. 19,50/4,25
Ciro Classico, galioppo druif, bekroonde Italiaanse ontdeking uit Calabrie. 24,50
Valpolicella Classico, Mazzi. Smaakvolle, romige wijn uit Verona streek.
27,50

-Geniet ook van onze wijnen thuis of op uw vakantie adres. De wijnen zijn per fles/doos te bestellen.
Vraag naar meeneem prijslijst. Of kijk op website www.vinosole.nl

