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Hartelijk welkom bij
Ristorante Da Claudio
Claudio’s geboorte land Italië staat bekend
als een bijzonder gastvrij land waar het
tafelen tot een ware levenskunst is verheven.
Goed eten en drinken zijn er al eeuwenlang
traditie. In ons restaurant brengen wij die
traditie sinds 1997 in praktijk.

Allergenen
Heeft u een allergie, laat het ons weten,
dan kunnen wij in de keuken
er rekening mee houden.

In de zomer versterkt ons terras het gevoel in
een ander land uit eten te zijn.
Het hele jaar door zijn wij geopend
voor de lunch.
Wilt u thuis genieten van onze heerlijke
gerechten, raadpleeg dan de afhaalkaart.
Wij wensen u een fijne avond in ons restaurant
en hopen u hier nog vaak te mogen ontmoeten.
Buon appetito!
Claudio en Trudy Feboli
Team Ristorante Da Claudio
Cagliari
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Pane e panini

Brushetta classica 6,50

Broodgerechten

Geroosterd brood met tomaat,

Pane con salse 7,00

knoflook en olijfolie (vegetarisch)

Brood met tomatentapenade,

Tosti Italiano 7,50

kruidenboter en knoflooksaus (vegetarisch)

Tosti met courgette, tomaat,

Carpaccio 8,50

mozzarella en pesto (vegetarisch)

Desembrood belegd met rundercarpaccio,

Tosti Bambino 4,75

pijnboompitten, pesto, Parmezaanse kaas en rucola

Porchetta 8,50
Desembrood belegd met gekruid varkensvlees,

Kindertosti met ham en kaas
Alle broodjes worden geserveerd met een kleine salade

champignons, rucola en pecorino kaas

Vitello tonnato 9,50
Desembrood belegd met licht gegaard

Piatti di uova

kalfsvlees en tonijnsaus

Eiergerechten

Tonno 7,50

Buttafuori Italiano 7,50

Desembrood belegd met tonijn,

Uitsmijter met tomaat, basilicum,

rode ui en kappertjes

knoflook en oregano (vegetarisch)

Salmone 7,50

Buttafuori tartufo 8,50

Desembrood belegd met gerookte zalm,

Uitsmijter met truffelkaas en Tiroler ham

zongedroogde tomaat, rode ui, pijnboompitten,
komkommer en rucola

Frittata 7,50
Italiaanse omelet met ei, spek,

Alle broodjes worden geserveerd met een kleine salade

champignons, ui en doperwten
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Zuppe
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Insalate

Soepen

Salades

Zuppe di pomodoro 6,00

Insalata Toscana 11,75

Tomatensoep met belpeasekaas

Salade met kip, geitenkaas, rode kool,

en een scheutje room

noten en een dressing van
basilicum mayonaise

Zuppa alla mostarda 6,75
Romige mosterdsoep met zalm

Insalata dello chef 9,75

en pijnboompitten

Salade met meloen, geitenkaas, walnoten

(alleen in de herfst- en winterperiode)

en een dressing van honing en balsamico
(in de herst- en winterperiode

Zuppa vellutata di peperoni 6,75

met peer in plaats van meloen)

Crème soep van paprika met roomkaas
(alleen in de lente- en zomerperiode)

Insalata bufala con arance 11,75
Buffel mozzarella, tomaat,

Alle soepen worden geserveerd met brood

sinaasappel, Zuid Tiroler ham
en een balsamico dressing

-------

Insalata mediterranea 11,75
Allergenen

Salade met gerookte zalm, garnalen,

Heeft u een allergie, laat het ons weten,

rivierkreeftjes met een dressing

dan kunnen wij in de keuken

van mierikswortel

er rekening mee houden.
Alle salades worden geserveerd met brood
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Dessert
Paste
Paste

Tagliatelle dolcevita 12,75
Romige tagliatelle carbonara met salade,

Gelato bambino 5,00
Kinderijsje met slagroom in een leuk bekertje

Dama bianca 6,50
Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

komkommer en rode ui

(in de herfst- en winterperiode met pappardelle)

Tiramisú 6,75
Vers uit eigen keuken, gemaakt met lange vingers,
ei, koffie, marsala, mascarpone en slagroom

Penne vegetariana 12,00
Penne met champignons, dagverse groenten

Macedonia di frutta 7,00

en knoflook (vegetarisch)

IJs met verse vruchten uit het seizoen en slagroom

Tortellini al ragu 12,50
Pasta gevuld met vlees, bolognesesaus,
champignons, uien, verse tomaat en pesto
(in de herfst- en winterperiode met ravioli)

Torte
Taart

Torte cioccolato 3,75
Tagliatelle al salmone 12,00

Luchtige chocoladecake met frambozengelei

Tagliatelle met zalm, ui, tomaat,

Torte limone 3,75

knoflook en room
(in de herfst- en winterperiode met pappardelle

Citroen taart
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Hapjes

vanaf 15:00

Pane con salse 7,00
Brood met tomatentapenade,
kruidenboter en knoflooksaus (vegetarisch)

Italian combo v.a 9,50 p.p.
Italiaanse luxe borrelplank met foccacia, olijven
en vleeswaren uit onze chacuterie

bitterballen 5,50
Runder bitterballen

Pizzapunten 4,00
Margherita / salami / ham / champignons

Polpette al sugo 6,50
Gehaktballetjes met tomatensaus
en basilicum (5 stuks) Met brood erbij 8.50

Arancini 6,50
Gefrituurde risotto balletjes met tomaat
en mozzarella (7 stuks) (vegetarisch

Crocchette di gamberi e patata 7,50
2x3 huisgemaakte garnalenkroketjes
en garnalen met aardappelslierten

Misto fritto 7,50
Mix van Italiaanse gefrituurde delicatesse (10 stuks)
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Warme dranken
Caffé 2,25
Cappuccino 2,50
Espresso/ Ristretto 2,25
Espresso macchiato 2,35
Dubbele espresso 3,50
Latte macchiato 3,00
Fracappuccino 3,00
Warme choco 2,75
Warme choco met slagroom 3,50
Thee 2,50
Verse munt thee 3,50

Speciale koffie’s 6,00
Warme Amaretto met slagroom
Caffé Milano met Amaretto
D.O.M Caffé met D.O.M Benedictine Irisch Caffé
Jameson Irisch whiskey
Spanish Caffé met Tia Maria of Licor 43 French
Caffé met Grand marnier
Caffé Claudio met Galianolikeur
IJskoffie 3,50

Likeuren 4,00
Sambuca / Sambuca Nera / Safari / Baileys
Passoa / Malibu / Galliano / Aurum
Amaretto / Limoncello / Tia Maria / Cointreau
Drambuie / Frangelico / Licor 43

Digestive 4,00
Averna / Amaro Montenegro
Amaro Ramazotti / Mirto
Jagermeister
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Gedistilleerd
Vodka 4,00
jenever 4,00
Apfelkorn 4,00
Vieux 4,00
Bacardi 4,00
Bacardi lemon 4,00
Pernod 4,00
Dry gin 4,00
Jameson 4,75
Johnnie walker (red label) 5,00
Jack daniels 5,00
Auchentos (single malt 12 jaar) 7,00
Famous grouse 4,75
Dimple 6,50
Vecchia romagna 4,75
Vecchia romagna riserva 5,50
Calvados busnel 4,75
Southern Comfort 5,00
Remy matin V.S 5,00
Remy martinV.S.O.P 7,00
Remy martinXO 13,50
Camus V.S.O.P 6,50

Cocktails 6,00
Aperol Sprizz
Campari Sprizz
Limoncello Fizz
Ginger 43
Hugo
Sgroppino 7,50
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Frisdranken 2,30
(0,2 ltr flesjes)

Coca Cola (light/zero)
Fanta / Cassis
Bitter lemon / Tonic
Appelsap / Lipton ice tea
Chocomel / Fristi
Volle melk
Verse jus d’orange 3,75
Ginger ale / Rivella 2,40

Bronwater Chaudfontaine
Bronwater 2,20
Bronwater (0,75 ltr) 5,00
Bronwater bruisend 2,20
Bronwater bruisend (0,75 ltr) 5,00

Bier (tap)
Warsteiner (0,25 ltr) 2,75
Warsteiner (0,4 ltr) 4,50
Koning Ludwig Weissbier (0,3 ltr) 3,75
Koning Ludwig Weissbier (0,5 ltr) 5,75
Koning Ludwig Dunkel (0,3 ltr) 3,75
Koning Ludwig Dunkel (0,5 ltr) 5,75
Koning Ludwig is seizoensgebonden)

Bier (fles)
Warsteiner malt (0,33 ltr) 3,20
Warsteiner Radler 2.0 % 3,50
Peroni nasto azzuro (0,33 ltr) 3,75
Rosé bier (seizoensgebonden) 3,00
Warsteiner 0% radler 3,50
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Huiswijn
Wit - Chardonnay - Sauvignon Blanc
Rosé - Pinot grigio blush
Rood - Merlot cabernet
Glas wijn 3,80
0,5 ltr wijn 14,50
0,75 ltr wijn 21,50

Bruisende zoete huiswijn
Lambrusco wit / Lambrusco rood
Glas wijn 3,80
0,5 ltr wijn 14,50
0,75 ltr wijn 21,50
Kir Royaal 5,50

Prosecco
Prosecco DOC
Glas prosecco 4,75
Fles prosecco 0,375 ltr 13,50

b

Aperitieven
Aperol 4,00
Punt e mes 4,00
Crodino (alcoholvrij) 3,00
Rosso antico 4,00
Campari 4,00
Martini 4,00
Bianco / Rosso
Sherry 4,00
Dry - Medium
Grahams port 4,00
wit / rood
port 10 jaar 5,50

