Buon appetito !
Onze menukaart bestaat uit gerechten van dagverse producten van
hoogwaardige kwaliteit. Wij proberen deze producten zoveel mogelijk in
hun waarde te laten en daardoor een zo puur mogelijk gerecht op uw bord te
presenteren.

Liever thuis genieten van onze heerlijke Pasta’s en Pizza’s?
Bestel gemakkelijk online op www.la-cantina.nl/bestellen/

LaCantina.Italian.Drunen

La.Cantina

Raadhuisplein 6, 5151 JH Drunen

Antipasti

Secondi

Antipasti all’Italiana

Bavette al Limone

Plank met diverse voorgerechten en Italiaanse snijwaren
18 euro p.p. (vanaf 2 personen)

Bavette met citroen, knoflook en pepers
26 euro

Bruschetta

Saltimbocca “la Cantina”

Krokante belegde ciabatta’s met Parmaham, tomatensalade en
makreelrilette
12 euro

Kalfsentrecôte, prosciutto di Parma, salie en witte wijn.
26 euro

Caprese

Kortgebakken tonijnsteak met tomaatjes, olijven en kappertjes
26 euro

Buffelmozzarella met structuren van tomaat en vijf jaar oude aceto
balsamico.
12 euro

Vitello Tonato
Langzaam gegaard kalfsvlees, kort geschroeide tonijn en
tonijnmayonaise.
13 euro

Carpaccio

Tonno alla Siciliana

Extra
Gemengde salade Spaghetti aglio e olio
5 euro
6 euro

Tavolo Italiano
Drie gangen, gezellig samen delen op z’n Italiaans.

Platgeslagen runderlende, pesto, Parmeggiano en rucola.
14 euro

Selectie van voorgerechten
Selectie van hoofdgerechten
Selectie van desserts

Crema di Pomodoro

38 euro per persoon | Alleen per tafel te bestellen.

Soep van San Marzano tomaten met mascarpone en basilicum.
7 euro

Menu Sorpresa

Pane al Rosmarino

Laat u culinair verrassen door onze chef-kok;

Versgebakken brood met rozemarijn en zeezout.
5 euro

3-gangen
4-gangen
5-gangen

Primi

( Als voor- of tussengerecht )

38 euro
44 euro
50 euro

Gamberi all’aglio en peperoni
Gepelde gamba’s in roomsaus van knoflook en pepers geserveerd
met ciabatta
17 euro

Ravioli della Settimana
Zie ons krijtbord voor de verse pasta van de week
16 euro

Bel 0416-383429 of mail info@la-cantina.nl om een plaats te reserveren.
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Pizze

Pizze

Margherita

Tonno

San Marzano tomaat, mozzarella, basilicum
10 euro

Tonijn, rode ui en Taggiasche olijfjes.
13 euro

Salame

Quattro Stagioni

Salami, San Marzano tomaat en Parmezaan.
12 euro

Salami, ham, paddenstoel en artisjok.
14 euro

Carpaccio

Quattro Formaggi

Carpaccio van runderlende, Parmezaan, rucola en pesto.
15 euro

Provolone, pecorino, gorgonzola en mozzarella.
14 euro

Prosciutto di Parma e Melanzana

Calzone

Gegrilde aubergine, Parmaham en Pecorino.
14 euro

Dubbelgevouwen pizza, gevuld met ham, salami, mozzarella
en groenten.
14 euro

Salame piccante
Salami, pikante pepers, tomatensaus en Sovrano.
13 euro

San Gennaro
Kerstomaat, ansjovis, oregano, Taggiasche olijven en Parmezaan.
12 euro

Zucchine e Pancetta
Courgette, gerookt spek en Provolone.
12 euro

Funghi
Kastanjechampignon, oesterzwam en Provolone.
13 euro

Al Prosciutto e Cipolla Rossa
Gekookte ham en rode ui.
12 euro

Gamberi e Pesto
Gamba’s, pesto en rucola.
15 euro

Bel 0416-383429 of mail info@la-cantina.nl om een plaats te reserveren.

Alle pizza’s kunnen ook klein besteld worden (-/- 4 euro).

Paste

Dolce

Linguine Carbonara

Pannacotta

Linguine met rookspek, knoflook, verse eieren, peterselie en
Parmezaan.
14 euro / 10 euro

kaneel, stoofpeer en vanille-ijs
9 euro

Linguine Tonno alla Puttanesca

mascarpone, espresso, Amaretto en savoiardi.
8 euro

Pittige linguine met tonijn, ansjovis, tomaat, olijf en kappertjes.
14 euro / 10 euro

Spaghetti Bolognese
Spaghetti met tomaat-gehaktsaus.				
14 euro/10 euro

Spaghetti Salmone
Spaghetti met gerookte zalm en kruidenroomsaus.
16 euro / 12 euro

Spaghetti Aglio e Olio con Gamberi
Spaghetti met gamba’s, knoflook, pepers, peterselie
en extra vergine olie.
18 euro / 14 euro

Spaghetti Gorgonzola e Zucchine
Spaghetti met gorgonzola, zucchine, room, knoflook en pepers.
14 euro / 10 euro
Supplement Parmaham 4 euro

Linguine Funghi e Tartufo
Linguine met paddenstoelen, truffel tapenade en room
14 euro / 10 euro
Supplement Parmaham 4 euro

Lasagne Bolognese
Ragout van rundergehakt, tomaat en verse kruiden
16 euro

Bel 0416-383429 of mail info@la-cantina.nl om een plaats te reserveren.

Tiramisu
Gelato
3 bollen ijs van ijsmaker La Vittoria.
8 euro

cheesecake
Cheesecake met frangelico, walnotencrumble en caramelijs.
9 euro

Formaggi
Internationale kazen met bijpassende garnituren.
3 kaasjes 10 euro / 5 kaasjes 16 euro

