Menukaart Ristorante Da Luca

MEENEEM
EXEMPLAAR
en bestel
ook thuis!

Culinair genieten van de goede Sardijnse keuken!
Lieve gasten,
Er zijn weer nieuwe maatregelen doorgevoerd, maar wij gaan niet bij de pakken neerzitten.
Wij verwelkomen u graag voor de lunch in ons restaurant.
Neem deze menukaart gerust mee naar huis, u kunt ook afhalen of laten bezorgen.
Zo haalt u Da Luca een beetje in huis.

Verrassingsmenu
De verrassingsmenu’s zoals u van ons gewend bent.
U kunt kiezen uit twee- of driegangen. Wilt u er een extra gang bij?
Laat het ons weten! Er is in overleg veel mogelijk.

Tweegangen menu
Antipasti
Een heerlijke gevarieerde selectie van kleine voorgerechtjes.
Nu met vernieuwde gerechtjes en presentatie.

€27,50
Antipasti
met nieuwe
gerechtjes

Mmmm..

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

Driegangen menu
Antipasti
Een heerlijke gevarieerde selectie van kleine voorgerechtjes.
Nu met vernieuwde gerechtjes en presentatie.

€ 32,50
Antipasti
met nieuwe
gerechtjes

Mmmm..

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) +€ 9,50

MENU
PRANZO
E ASPORTO

da Stefano

Pizza’s
daStefano

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

Margarita

€ 11,50

Tonno

€ 14,50

Carpaccio

€ 15,50

Prosciutto

€ 14,50

Caprese

€ 14,50

Carne

€ 14,50

Salsiccia

€ 13,50

Asparagi buffala fungi

€ 14,50

Frutti di mare

€ 14,50

Verrassing (of zelf samenstellen)

€ 14,50

Tomaat en mozzarella

Tomaat, mozzarella en tonijn

Tomaat, mozzarella, vers gesneden carpaccio, parmigiano en rucola

Tomaat, mozzarella, proschutti, champignons, kappertjes en gorgonzola

Tomaat, mozzarella, dun gesneden vleestomaten en verse basilicum

Tomaat, mozzarella, parmaham en salami

Tomaat, mozzarella en Sardijnse worst

Tomaat, mozzarella, asperges, champignons, tonijn en ham

Tomaat, mozzarella, tonijn en zeevruchten

Laat u verrassen, zoals u van ons gewend bent!
Elke week een andere verrassingspizza

Onze bruchetta

Overheerlijk brood in de vorm van een pizza, bestreken met zelfgemaakte knoflookolie
belegd met kleine zoetzure tomaatjes, buffalo mozzarella en parmaham.

Gigante

Pizza naar keuze, maar dan hééél groot!

Vegetariano

***

favoriete
keuze

€ 12,50

€ 21,50

Pasta’s
daStefano

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

Lasagna carne

€ 14,50

Lasagna vegetarina

€ 14,50

Rigatoni al ragu bianco

€ 14,50

Tortelloni

€ 14,50

Rigatoni alla norma

€ 14,50

Cannelloni

€ 14,50

Goed gevulde huisgemaakte lasagna met Sardijnse ragu
Goed gevulde huisgemaakte lasagna
Rigatoni pasta geserveerd met een witte romige saus van kalfshaas en Sardijnse worst
Tortelloni geserveerd met boter en salie

Rigatoni pasta met verse verdure di stagione (seizoensgroenten)
Cannelloni gevuld met spinazie en ricotta

Desserts
Dolce
artigianale

Huisgemaakte tiramisu

€ 7,50

Dolce a sorpresa (verrassing van de week)

€ 7,50

Een heerlijk dessert, laat u verrassen!

Woensdag tot en met zondag afhalen, in overleg kan er vrijdag tot en met zondag bezorgd worden.
Ook hebben wij vrijdag, zaterdag en zondag lunch tussen 13.00 en 16.00 uur.

0528
233460

Onze openingstijden

Woensdag en donderdag afhalen van 16.00 tot 19.00 uur.
Vrijdag tot en met zondag van 13.00 tot 16.00 lunchen op afspraak.
Van 16.00 tot 20.00 is bezorgen en afhalen mogelijk.
Mocht u iets anders willen, alles is mogelijk in overleg.
U kunt contact met ons opnemen via 0528-233460 of 0644787808.
Bestellingen kunnen ook via Whatsapp doorgegeven worden.

Vegetariano

www.ristorantedaluca.nl

Bestel

Bezorgen

Wij bezorgen vrijdag tot en met zondag
in en rondom Hoogeveen € 5,00
Bezorgen is gratis voor bestellingen
boven de € 80,00

Ristorante Da Luca
Hoofdstraat 2-4, Hoogeveen

Bevande

Frisdranken
Coca Cola
Coca Cola Zero
Spa rood
Spa blauw
Lipton ice tea sparkling
Lipton ice tea green
Fanta sinas
Fanta cassis
Sprite
Rivella
Tonic
Bitterlemon
Ginger ale
Sinaasappelsap
San Pellegrino Aperitivo
Aqua San Pellegrino (0,75)
Aqua Panna (0,75)

Bier
€3,00
€3,00
€3,00
€3,00
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€4,50
€4,50
€4,50

Warme dranken
Koffie
Cappuccino
Latte Macchiato
Espresso
Doppio
Koffie verkeerd
Irish Coffee
Thee
Verse munt thee
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€2,50
€2,75
€3,00
€2,50
€3,25
€2,75
€5,50
€2,50
€3,00

Moretti (tap)
Wieckse Witte
Ichnusa Non Filtrata
Radler 0.0
Heineken 0.0
Brand Weizen 0.0

€3,85
€4,50
€5,50
€3,50
€3,50
€3,50

Wij hebben wisselende ambachtelijke Sardijnse
speciaal biertjes bijpassend bij onze gerechten.
Vraag naar de mogelijkheden.

Birra
speciale
Sarda

Wijn
Rood
Isola del Sole
Costera
Perdera
Senes (per fles)
Isolinas (per fles)

€4,50/21,50
€5,50/29,50
€5,50/29,50
€39,50
€39,50

Wit
Isola del sole
Costamolino
Iselis (per fles)
Meri (per fles)

€4,50/21,50
€5,50/29,50
€39,50
€29,50

Rose
Isola del Nuraghi

€4,50/21,50

Sparkling
Prosecco
Lambrusco

€4,50/21,50
€3,50/19,50

Vraag gerust welke wijnen
bij uw gerecht en wensen passen.
Wij leggen u met liefde alle wijnen uit
en proeven mag natuurlijk ook altijd!

www.ristorantedaluca.nl

