Ristorante Da Claudio
Markt 4
6851 AG
Huissen
026 325 88 79
(Bereikbaar vanaf 14:00)

Openingstijden:

Salumeria Da Claudio 13,50
Plank met Italiaanse specialiteiten uit onze
charcuterie.
met rode of witte (droge) wijn 25,00

Maandag t/m Zondag: 17:00 - 20:00
(woensdag gesloten)

*Bezorgbetalingen gaan via Tikkie
(Whatsapp)*

Mosterdsoep 6,75
Tomatensoep 6,00

Pane Burro 4,00
Brood met kruidenboter

Pane con salsa all'aglio 4,00
Brood met knoflooksaus

Carpaccio Tradizionale 12,00
Carpaccio met Truffelmayonaise 13,00
Vitello Tonnato 12,50
Insalata Mista 6,50
Gemengde Salade

Insalata dello Chef 9,75
Salade met meloen, geitenkaas, walnoten en
een dressing van honing en balsamico

Da Maggio Chardonnay 15,00
Coppola 18,50
Trebbiano 12,50
Montepulciano 12,50
Ammaso 21,50
Amaranta 23,50

Spaghetti Bolognese 9,50
Spaghetti met tomaten gehakstsaus

Spaghetti Carbonara 11,00
Spaghetti met room, spek en ei

Spaghetti Aglio Olio 11,00
Spaghetti met knoflook, spaanse peper en peterselie

Spaghetti Gamberi 13,50
Spaghetti met garnalen, knoflook, spaanse peper en peterselie

Cassarecce Combinati 12,50
Cassarecce met champignons, uien, walnoten, mozzarella en rauwe ham

Cassarecce Vegetariana 13,00
Cassarrecce met verschillende groenten met romige tomatensaus

Tagliatelle Mari Boschi 13,50
Tagliatelle met oesterzwammen en garnalen met romige tomatensaus

Tagliatelle Salmone 12,00
Tagliatelle met zalmsnippers, tomaat en witte-wijn saus

Tortellini alla carne 13,00
Pasta gevuld met vlees, champignons en ham in een roomsaus

Tortellini Pesto 13,00
Pasta gevuld met vlees, pesto, tomaat, rucola en pijnboompitten

Lasagna Tradizionale 12,00
Risotto ai Funghi 11,50
Risotto met verschillende paddenstoelen en truffel

Ravioli alla Claudio 13,50
Ravioli gevuld met spinazie en ricotta, bladspinazie en fijn gesneden ossenhaas in rode wijnsaus

Cassarecce all Pollo 13,00
Cassarrecce met kip, champignons, uien, tomaat en pesto

Margherita 9,50
Salami 11,00
met salami

Petto di pollo alle noci 17,50
Kipfilet met notensaus, geitenkaas en appel

Prosciutto 11,00
met ham

Funghi 11,00
met champignons

Capri 11,00
met ham en ananas

4 Stagioni 12,00

Bocconcini 21,00
Ossenhaaspuntjes in een saus van champignons,
paprika en ui

Tagliata ai Lamponi 21,00
Ossenhaaspuntjes met oesterzwammen, frambozen,
walnoten, honing en balsamico

met ham, salami, paprika en champignons

Tonno 12,00
met tonijn, uien en knoflook

Salmone 13,00
met gerookte zalmsnippers, spinazie en knoflook

Parma 12,00
met rauwe ham, mozzarella en rucola

Piazza 12,50
met mozzarella, oesterzwammen, verse tomaat en knoflook

Calzone 12,50

Duo di Pesce 22,50
Duo van vis met garnalen, asperges en wittewijnsaus

Dichtgevouwen pizza met gehaktsaus, kaas, ham en champignons

Pesto 12,50
met pesto, mozzarella, verse tomaat en pikante salami

Bolognese 12,50
met gehaktsaus, kaas, paprika en champignons

Vegetariana 12,00
met uien, champignons, paprika en spinazie

Panna Cotta 5,50

Gioia 14,75

Pudding van gekookte room en melk met een keuze
uit een chocolade, caramel of bosvruchten topping

met kalfsvlees, rucola, pijnboomputten en tonijnsaus

Bresaola 13,50
met bresaola (gerijpt rundvlees), walnoten, zongedroogde
tomaten, geitenkaas en rucola

Quattro Formaggi 13,00
met vier verschillende soorten kazen

Siciliana 12,50
met ansjovis, kappertjes, olijven, verse tomaat, sla

Pizza Carpaccio 15,50
met rundercarpaccio, rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten
en pesto

Tiramisu 7,50

