VOOR MEER INFORMATIE MAIL NAAR CATE RI N G @S A PO RE.NL
ANTIPASTI

€ 12, 50 p . p .

Vitello Tonnato
Rosbief met truffelmayonaise
Funghi trifolati

PASTA

€ 12,50 p.p.
(incl. brood en parmezaanse kaas)
Keuze uit onder andere:
Farfalle
in een roomsaus van spinazie en saffraan
Zwarte ravioli
gevuld met gamba’s en rucola in een saus
van kreeft

Parmaham
Caprese

Rigatoni
met saliciccia, rozemarijn in een krachtige
tomatensaus

Gamberi

HOOFDGERECHTEN

€ 17,50

Keuze uit onder andere:

TRAMEZZINI

Ossobuco
Kalfsschenkel bereid met groenten, tomaat en
witte wijn.

€ 2,5 0 pe r s t u k

(sandwiches van wit brood)

Stracotto
Gestoofd rundvlees in een krachtige
rode wijn, tomatenjus, laurier en tijm.

Kipfilet met mierikswortelcréme
en rucola

Zalm
gemarineerd in citroen en knoflook in een
saus van witte wijn en dille.

Kalfsvlees met tonijnmayonaise
Tonijnsalade met rucola
Parmaham met truffelmayonaise

BIJGERECHTEN

Rosbief met een truffelcréme

Keuze uit :

Aubergine, rucola en grana padano

Rozemarijnaardappeltjes
Peperonata
Gegrilde pompoen
Funghi Trifolati

BRUSCHETTA

Gestoofde venkel

€ 2, 00 p er stuk

Tomaat, basilicum en knoflook

SALADES

p.p.

Vitello Tonnato

Salade Misto

€ 5,5

Parmaham

Salade Caprese

€ 6,5

Tonijnsalade
Rosbief met truffelmayonaise
Speck Tirolese

DESSERTS

p.p.

Panna Cotta

€4

Tiramisu

€5

€ 4,00

ANTIPASTI
OP SCHAAL
10 personen € 125,00
Verschillende opties mogelijk

COMBINATIE
TRAMEZZINI
Keuze uit 6 soorten
50 stuks € 125,00
Verschillende opties mogelijk

COMBINATIE
BRUSCHETTA
Keuze uit 6 soorten
50 stuks € 1 00 , 0 0
Verschillende opties mogelijk

DRANKEN
Passende Italiaanse wijnen/
Prosecco vanaf € 13,50 per fles.
Diverse Italiaanse frisdranken en
mineraalwaters vanaf € 2,50

De ene gelegenheid is de andere
niet. Wij kunnen nog vele andere
heerlijke Italiaanse gerechten
aanbieden. Sapore neemt u alle
zorgen uit handen van materiaal tot

Sapore
Catering
Molenstraat 30

personeel. Benieuwd naar de

2513 BL Den Haag

mogelijkheden? Neem contact met

070 36 28 580

ons op voor een voorstel op maat.

catering@sapore.nl
www.sapore.nl

