
Culinair genieten van de Sardijnse keuken bij u thuis!

R I S T O R A N T E  D A  L U C A  A F H A A L -  E N  B E Z O R G K A A R T

Verrassingsmenu
De verrassingsmenu’s zoals u van ons gewend bent, maar dan thuis.
U kunt kiezen uit twee- of driegangen. Wilt u er een extra gang bij?

Laat het ons weten! Er is in overleg veel mogelijk. 
Gelieve de verrassingsmenu’s voor 15.00 uur bestellen.

Tweegangen menu      € 25,00

Antipasti 
Een heerlijke gevarieerde selectie van kleine voorgerechtjes.
De antipasti die u van ons gewend bent 

Hoofdgerecht
Keuze uit vlees, vis of vegetarisch. Geserveerd met een bijpassend bijgerecht

Driegangen menu      € 30,00

Antipasti 
Een heerlijke gevarieerde selectie van kleine voorgerechtjes.
De antipasti die u van ons gewend bent 

Hoofdgerecht
Keuze uit vlees, vis of vegetarisch. Geserveerd met een bijpassend bijgerecht

Dessert 
Wekelijks wisselend dessert, maar altijd vol met zoetigheid en liefde!

Extra gang (in overleg)  +€ 7,50

Vanwege de recente ontwikkelingen rondom Covid-19
kunnen wij u helaas niet meer verwelkomen in ons restaurant.

Maar niet getreurd, we zijn gewoon open voor afhalen en bezorgen!
Zo haalt u Da Luca een beetje in huis.

di Stefano

MENU
A SORPRESA
PER LA CASA



Huisgemaakte pizza’s met een krokante bodem,
overheerlijke tomatensaus en rijkelijk belegd.

Margarita (v)       € 11,50
Tomaat en mozzarella

Tonno       € 13,50
Tomaat, mozzarella en tonijn 

Quattro formaggi (v)     € 13,50
Tomaat, mozzarella, bel paese, parmigiano en gorgonzola

Rucola & Prosciutto     € 14,50
Tomaat, mozzarella, rucola, parmaham, tomaatjes en parmigiano 

Pizza à la Stefano      € 13,50
Gevouwen pizza met tomaat, mozzarella, kappertjes, anjovis en verse balsamico 

Carne       € 14,50
Tomaat, mozzarella, parmaham en salami

Salsiccia       € 13,50
Tomaat, mozzarella en Sardijnse worst

Vegetariana (v)       € 11,50
Tomaat, mozzarella en diverse verse groente

Frutti di mare      € 14,50
Tomaat, mozzarella, tonijn en zeevruchten

Verrassing      € 14,50
Laat u verrassen, zoals u van ons gewend bent!
Elke week een andere verrassingspizza

Gigante       € 19,50
Pizza naar keuze, maar dan hééél groot!

di Stefano
Pizza’s



Onze overheerlijke pasta’s worden
geserveerd met brood en een frisse salade.

Lasagne        € 12,50
Goed gevulde huisgemaakte lasagna met Sardijnse ragu

Cannelloni Ricotta Spinaci (v)    € 12,50
Pastarolletjes gevuld met ricotta en spinazie

Penne Ragu      € 12,50
Penne met een ragu van Sardijnse worst

Penne Pesto (v)      € 12,50
Penne met huisgemaakte pesto en room 

Tortelloni Tartuffo (v)     € 12,50
Huisgemaakte tortelloni gevuld met zwarte truffel
en overgoten met een sausje van boter en salie

di Stefano
Pasta’s

Ristorante Da Luca
Hoofdstraat 2-4, Hoogeveen

telefoon 0528 233 460

Openingstijden
Woensdag t/m zondag van 16.00 - 20.00 uur
In overleg andere tijden mogelijk
Telefonisch bereikbaar vanaf 12.00 uur

Bezorgen  
Wij bezorgen in en rondom Hoogeveen € 3,00  
Bezorgen is gratis voor bestellingen boven de € 70,00

Dranken
Vraag naar bijpassende Sardijnse wijnen en
ambachtelijke Italiaanse bieren bij uw gekozen gerechten!

Bestel

www.ristorantedaluca.nl

0528
233460 


