Menukaart
Ons menu bevat verse en diverse Italiaanse gerechten. We hebben genoeg keuze voor
iedereen! Alle gerechten met een * zijn vegetarisch. In overleg kunnen we bepaalde
gerechten ook glutenvrij maken. Tevens kunnen de pasta’s en pizza’s ook als kindergerecht
besteld worden. U ontvangt op deze gerechten 40% korting.
www.ristorantedemarkt.nl

Lunchgerechten

(tot 16:00)

Keuze uit een Italiaanse bol of meergranenbol.
BROODJES
• Broodje carpaccio

PANINI’S
€9,95

Met Parmezaanse kaas, rucola, pijnboompitten, zongedroogde tomaten en pesto
• Broodje parma

€7,75
€6,95

• Panini salmone

€7,95

€8,25
SALADES
€7,95

Met gerookte zalm, rucola en crème fraîche
• Broodje brie

€6,95

Met gerookte zalm, crème fraîche, rucola en verse tomaten

Met gegrilde kip, rucola, pesto en zongedroogde tomaten
• Broodje salmone

• Panini parma
Met mascarpone, kaas, parmaham en verse tomaten

Met mozzarella,verse tomaat en basilicum
• Broodje pollo

€6,25

Met kaas, salami en verse tomaten

Met mascarpone, rucola en parmaham
• Broodje caprese

• Panini salami

• Insalata mozzarella*

€8,45

Salade met rucola, mozzarella, pijnboompitten en cherrytomaatjes met een balsamico
€7,25

Met brie, walnoten, rucola en honing

dressing
• Insalata brie*

€9,45

Salade met brie, walnoten en een honingdressing
UITSMIJTERS
• Uitsmijter parma

• Inslata salmone
€8,25

Met parmaham en kaas
• Uitsmijter de markt
Met gebakken spek, kaas en champignons

Salade met versgerookte zalm en een cocktailsaus
• Insalata italiana*

€9,45

€9,95

Salade van tomaat en rucola met een balsamico dressing

€7,45

Antipasti
voorgerechten
• Pane della casa*

€5,45

Huisgebakken brood met kruidenboter en tapenade
€5,25

Romige tomatensoep
€6,45

Knoflooktoast met tomaat, kaas, olijven en kappertjes
€6,45

Tomaat,mozzarella en basilicum
€10,95

€19,90

• Insalata mozzarella*

€8,45

• Insalata brie*

€9,45

Salade met brie,walnoten en een honingdressing
€8,45

Meloen met parmaham

• Inslata salmone

€9,95

Salade met versgerookte zalm en een cocktailsaus
€7,45

Champignons gebakken in olijfolie met verse knoflook en peterselie
Portie gekruide olijven

• Antipasto misto (voor 2 pers.)

Salade met rucola, mozzarella, pijnboompitten en cherrytomaatjes met een balsamico dressing

Dungesneden ossenhaas met mesclun, pijnboompitten, pestodressing en Parmezaanse kaas

• Olive *

€9,25

Combinatie van verschillende voorgerechten

• Caprese*

• Funghi trifolati*

• Cozze gratinate
Gegratineerde mosselen

• Bruschetta*

• Prosciutto melone

€10,95

Gepelde gamba’s in knoflookolie

• Crema di pomodoro*

• Carpaccio

• Scampi con olio di olive

• Insalata italiana*

€7,45

Salade van tomaat en rucola met een balsamico dressing
€3,95

• Vers fruit (4,95)

€4,95

Primi pasta's
• Spaghetti aglio, olio e peperoncino*

€7,95

Spaghetti met verse knoflook, olijfolie, Spaanse peper en Parmezaanse kaas
• Spaghetti alla napoletana

€7,95
€9,45
€12,95
€9,45
€10,45
€9,45

Penne met 4 soorten kaas in een roomsaus

€12,95

• Tortellini formaggio*

€11,95

• Tortellini carne con salsa nopoletana

€11,95

• Ravioli di ricotta e spinaci*

€11,95

Ravioli met ricotta en spinazie
€12,25

Penne met garnalen, courgette en spek in tomatensaus
• Penne quatro formaggi*

• Tagliatelle scampi

Tortellini met een rundvleesvulling in een tomatensaus

Penne met ham, champignons en Parmezaanse kaas in roomsaus
• Penne mare e monti

€12,25

Drie-kleurige tortellini met kaas en roomsaus

Spaghetti met spek, ei, room en Parmezaanse kaas
• Penne prosciutto funghi

• Tagliatelle salmon

Tagliatelle met scampi’s in een tomatensaus

Spaghetti met diverse groenten in tomatensaus
• Spaghetti carbonara

€10,95

Tagliatelle met zalm in een romige saus

Spaghetti met zeevruchten in tomatensaus
• Spaghetti alla verdure*

• Tagliatelle pesto pomodoro*
Tagliatelle met pesto, cherrytomaten, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

spaghetti met tomaten, gehaktsaus en Parmezaanse kaas
• Spaghetti frutti di mare

€12,25

Penne met kip, broccoli en Parmezaanse kaas in een roomsaus

Spaghetti met tomatensaus en Parmezaanse kaas
• Spaghetti alla bolognese

• Penne di pollo con broccoli

• Lasagne classica
Traditionele lasagne met bolognese saus en ham

€11,95

€11,95

Pizza
Alle pasta’s en pizza’s zijn als kindergerecht te bestellen in een klein formaat met een

• Pizza vegetariana*

korting van 40%.

Tomaten, kaas, verse spinazie, paprika, ui en champignons
• Pizza carbonara

• Pizza margherita*

€6,95

Tomaten en kaas
• Pizza prosciutto
Tomaten, kaas en ham
• Pizza salami
Tomaten, kaas en salami
• Pizza funghi*
Tomaten, kaas en champignons
• Pizza prosciotto funghi
Tomaten, kaas, ham en champignons
• Pizza caprese*
Kaas, verse tomaten, mozzarella en basilicum
• Pizza rucola parma
Tomaten, kaas, parmaham en rucola
• Pizza diavola
Tomaten, kaas, salami, paprika en Spaanse peper
• Pizza mascarpone
Tomaten, kaas, gerookte zalm, rucola en mascarpone
• Pizza gorgonzola*
Tomaten, kaas, gorgonzola en Spaanse peper

€11,95

Tomaten, kaas, ham, ui, bolognesesaus, pepers en verse knoflook
• Pizza calzone

€11,95

€12,95

Tomaten, kaas, kip, paprika, ui en champignons
• Pizza bolognese

€12,95

€12,95

Tomaten,kaas en diverse zeevruchten
• Pizza pollo

€9,95

€10,95

Tomaten,kaas,ham,salami,paprika en champignons
• Pizza frutti di mare

€11,95

€9,95

Tomaten,kaas,ansjovis,kappertjes en olijven
• Pizza quatro stagioni

€10,95

€9,95

Tomaten,kaas,ham en ananas
• Pizza napoletana

€8,95

€9,95

Tomaten,kaas,tonijn en uien
• Pizza hawai

€7,95

€12,25

Tomaten en 4 soorten kaas
• Pizza tonno

€7,95

€10,95

Tomaten,kaas,spek,ei en ui
• Pizza quatro formaggi*

€7,95

€9,95

Dubbelgevouwen pizza met tomaten, kaas, ham, salami, paprika, champignon en uien

€12,25

Secondi hoofdgerechten

Dolci nagerechten

Onze vlees en vis gerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen en verse

• Dame blanche

daggroenten.

Vanille ijs met slagroom en een warme chocolade saus
• Sorbet

€6,25
€6,95

Drie soorten ijs met slagroom, vers fruit en aardbeiensaus

VLEES
€17,95

• Filleto di pollo con funghi
Gegrilde kipfilet met een champignon roomsaus

• Tiramisu

€6,25

Huisgemaakte tiramisu met slagroom en chocoladepoeder
€19,45

• Filetto di maiale con funghi
Varkenshaas met een champignon roomsaus

• Crème brûlée

€6,45

Met slagroom
€22,95

• Punte filleto di manzo
Stukjes tournedos met gebakken spekjes, ui, paprika en champignons

€5,95

Met slagroom
€23,95

• Filleto die manzo con vino rosso

• Appelgebak met vanille ijs

Biefstuk van de haas met een rode wijnsaus

• Cheesecake

€4,95

Met slagroom en aardbeiensaus
€23,95

• Filleto die manzo con pepe verde
Biefstuk van de haas met een groene pepersaus

• Pana cota

€5,95

Met slagroom en aarbeiensaus

• Ribeye

€23,95

• Vers fruit

€23,50

KOFFIE’S

€4,95

Rib-eye van de grill met kruidenboter
• Arrosto misto
Een mix van kipfilet, varkenshaas en biefstuk
VIS
• Filleto die salmone

€19,95

Zalmfilet met citroensaus en verse kruiden

• Scampi alla griglia
Ongepelde grote gamba’s van de grill

€21,95

• Koffie

€2,40

• Cappuccino					

€2,70

• Espresso					

€2,35

• Latte Macchiatto

€3,25

• Koffie verkeerd

€2,70

• Irish koffie, met whisky, basterd suiker en slagroom

€6,25

• Koffie de Markt, met amaretto en slagroom

€6,25

• Baileys koffie, met baileys en slagroom

€6,25

