Voor Thuis !
Dit is ons bezorgmenu, u kunt bij ons niet afhalen maar wij bezorgen onze
heerlijke Pizza’s en Pasta’s liever bij u thuis.

Bestellen kan van donderdag tot en met maandag vanaf 16.00

Wij bezorgen gratis in Drunen, Nieuwkuijk en Elshout.
(Buiten bovenstaand gebied werken wij met bezorgkosten.)

Bestel door te bellen naar: 0416-383429 of mail: info@la-cantina.nl
(U kunt tijdens openingstijden enkel telefonisch bestellen, buiten openingstijden kunt u
via de mail uw bestelling doorgeven.)

LaCantina.Italian.Drunen

La.Cantina

Raadhuisplein 6, 5151 JH Drunen

Pizze
Margherita

Cappellaccio

San Marzano tomaat, mozzarella,
basilicum en extra vergine olijfolie.

Geroosterde oesterzwam, Provolone en
Pecorino.

9 euro

11 euro

Salame

Al Prosciutto e Cipolla Rossa

Salami, San Marzano tomaat en
Parmezaan.

Gekookte ham en rode ui.
10 euro

11 euro

Prosciutto di Parma
e Melanzana
Gegrilde aubergine, Parmaham en
Pecorino.
12 euro

Gamba’s, pesto en rucola.
13 euro

Tonno
Tonijn, rode ui en Taggiasche olijfjes.

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

11 euro

Quattro Stagioni
Salami, ham, paddenstoel en artisjok.
12 euro

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

Quattro Formaggi
Provolone, pecorino, gorgonzola en
mozzarella.
12 euro

Zucchine e Pancetta
Courgette, gerookt spek en Provolone.
11 eur0

Gamberi e Pesto

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

Authentieke Italiaanse pizza’s, ruim belegd en altijd 33cm groot!
Bel 0416-383429 of mail info@la-cantina.nl om uw bestelling door te geven.

Pasta
Linguine Carbonara

Linguine Funghi e Tartufo

Linguine met rookspek, knoflook, verse
eieren, peterselie en Parmezaan.

Linguine met paddenstoelen, truffel
tapenade en room

12 euro

12 euro | Supplement Parmaham 4 euro

Spaghetti Bolognese

Lasagne Bolognese

Rundergehakt in saus van verse pomodoro
tomaten en basilicum

Ragout van rundergehakt, tomaat en verse
kruiden

12 euro

13 euro

Linguine Tonno
alla Puttanesca

Gemengde salade

Pittige linguine met tonijn, ansjovis,
tomaat, olijf en kappertjes.
12 euro

Spaghetti Salmone
Spaghetti met gerookte zalm en
kruidenroomsaus.
14 euro

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

5 euro

Dolce

5 euro

Pannacotta
“gekookte room” met vraag het de
bediening!

Tiramisu
Mascarpone, espresso, Amaretto en
savoiardi.

16 euro

Spaghetti Gorgonzola
e Zucchine
Spaghetti met gorgonzola, zucchine, room,
knoflook en pepers.
12 euro | Supplement Parmaham 4 euro

Maak je bestelling helemaal compleet met een van onze heerlijke desserts!
Bel 0416-383429 of mail info@la-cantina.nl om uw bestelling door te geven.

