In verband met het CORONA-virus hebben wij onze kaart
tijdelijk gewijzigd.
AFHALEN en BEZORGEN is nog toegestaan indien er rekening
wordt gehouden met de RIVM-richtlijnen.
Ter bescherming van U en het personeel hebben we ervoor
gekozen om de afhandeling van bestellingen in het restaurant
te verrichten. Hier hebben wij ruimte gemaakt en procedures
aangescherpt. Zo geldt dat er 1 persoon per bestelling kan
komen ophalen en dat er maximaal 2 bestellingen per tijdstip
worden aangenomen.
Wij raden u aan om vooraf te bestellen. Dit bevordert de
planning en versnelt de afhandeling in het restaurant.
Indien u in staat bent om op te halen, verzoeken wij u dat te
doen. Op deze wijze is het mogelijk om THUISBEZORGING aan
te bieden aan hen die aan huis gebonden zijn.

AFHALEN/BEZORGEN
CONCOURSLAAN 10, 2132 DK HOOFDDORP
DONDERDAG T/M ZONDAG VAN 16.00 TOT 20.30

DRANKEN:
LIMONATE (frisdranken)
Cola, Sprite, Fanta, Cassis
Aqua Panna/Pellegrino 0,25
Aqua Panna/Pellegrino 0,7

€ 2,00
€ 2,00
€ 4,00

BIRRA (bier)
Heineken blikje
Nastro Azzuro per flesje
Peroni Chill per flesje
Moretti Bianco per flesje

€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00

VINI DELLA CASA BIANCO (witte wijn)
Friulano (licht groog) 1 liter
Soave (wit, droog, rond) fles
Pinot Grigio (droog, kruidig) fles
Chardonnay Trentino(droog met citrus) fles

€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 12,00

VINI DELLA CASA ROSSO (rode wijn)
Merlot (fruitig licht) fles
Primitivo (vol fruitig) fles
Negroamaro (droog, vol, zacht) fles

€ 10,00
€ 12,00
€ 12,00

DESSERTS VARI (ANDERE DESSERTS)
BABA € 5,(cakejes gedrenkt in limoncello-likeur)
TIRAMISU € 5,(klassieker van lange vingers, koffie, mascarpone en likeur)
PROFITEROLLES € 6,(slagroomsoesjes met chocoladesaus)

WWW.DAROSARIO.NL
TEL.: 023-5634012
ANTIPASTI (voorgerechten)*
 BRUSCHETTA € 9,geroosterd brood met tomaten, basilicum en mozzarella
 CACIO ALL’ARGENTIERA € 8,gesmolten kaas,knoflook,oregano en balsamico azijn
 FUNGHI TRIFOLATI AL FUNGHETTO € 8,25
gemengde champignons met uien,knoflook,kruiden en Spaanse
pepers
CARPACCIO € 12,Dungesneden rundvlees met rucola, pijnboompitten en truffelmayonaise
BRESAOLA € 12,Rolletjes van gedroogd rundvlees uit de Alpen. Gevuld met
kruidenkaas en besprenkeld met noten en honing
 PESCE SPADA AFFUMICATO € 10,gerookte zwaardvis op ijsbergsla met kabeljauwsalade,
gegarneerd met rucola, granaatappel en artisjok
GAMBERETTI AGLIATI € 10,garnaaltjes met knoflook,Spaanse pepers en witte wijn
* Voorgerechten worden voorzien van een broodje
INSALATE (salades)
 INSALATA PICCOLA € 3,kleine salade,ideaal als bijgerecht
 POMMODORO AGLIO € 6,00
Tomatensalade met rode ui, knoflook, oregano en azijn
 INSALATA MISTA € 6,50
gemengde salade
 INSALATA GUSTOSA € 9,50
salade met noten,kaas en gedroogde tomaten
INSALATA TONNO € 9,50
gemengde salade met tonijn
ZUPPE (soep)

Maart 2020
*Voor allergie-informatie, vraag bij de bediening welke
gerechten allergenen bevatten.

ZUPPA DI POMODORO € 6,Italiaanse tomatensoep
 ZUPPA MARE MARE € 8,Siciliaanse vissoep

LE PIZZE
PIZZE VEGETALE (vegetarisch)
 NUTELLA € 7,25
opgerold met nutella
 MARGHERITA € 9,tomatensaus en mozzarella
 SPINACI € 12,tomatensaus,taleggio en spinazie
 FUNGHI MISTI € 12,tomatensaus,taleggio,oesterzwam en champignons
 TRAPANI € 12,provolone,parmezaan,mozzarella,gebakken ui en
gegrilde courgettes
 TRICOLORE € 12,50
3 soorten tomaat, mozzarella,rucola en basilicum
 MEDITERRANEA € 12,50
tomatensaus,mozzarella,champignons,courgettes,paprika,
broccoli en Parmezaan
 VEGETALE € 12,50
tomatensaus,mozzarella,champignons,paprika,kappertjes,
olijven,uien en artisjokken
 QUATTRO FORMAGGI € 13,tomatensaus en vier soorten kaas
 RUCOLA € 13,tomatensaus,gorgonzola,rucola,Parmezaan en knoflook
PIZZE DI CARNE (pizza met vleeswaren)
PANCETTA € 11,50
tomatensaus,mozzarella,spek en uien
CARNE € 11,50
tomatensaus,mozzarella,salami en ham
 DIAVOLA € 12,tomatensaus,mozzarella,pikante salami en Spaanse pepers
CAPRICCIOSA € 12,tom.saus,mozzarella,salami,paprika,kappertjes,olijven
EMILIA € 12,tomatensaus,mozzarella en drie Italiaanse salami
PEPPINO € 11,50
tomatensaus,mozzarella,ham,champignons en uien
QUATTRO STAGIONI € 12,tomatensaus,mozzarella,ham,artisjokken,paprika en
champignons
RUSTICA € 13,50
mascarpone,mozzarella,provolone,champignons,spek
PALERMITANA € 12,tomatensaus,mozzarella,aubergine,ham en knoflook
ROBUSTA € 13,pizza met mozzarella, verkruimelde salciccia,spinazie, knoflook
en Spaanse peper
FINOCCHIONA € 13,tomatensaus,taleggio,oesterzwam,venkelsalami en veldsla
CALZONE € 13,gevouwen met tomatensaus,mozzarella.,salami,
artisjokken,ham,champignons en paprika
 BOLETUS € 13,tomatensaus,mozzarella,spek,uien,champignons,knoflook en
Spaanse pepers
CARTOCCIO € 14,opgerold met mascarpone,gorgonzola,rucola,champignons,
parmaham
BORROMEO € 14,50
tomatensaus,taleggio,champignons,rucola-sla,Parmaham
TORTA € 16,dubbele pizza met tomatensaus,vier soorten kaas, knoflook,
ham en artisjokken

PIZZE DI PESCE (pizza met vis)
 NAPOLETANA € 11,tomatensaus,mozzarella,ansjovis en kappertjes
 TONNO € 11,50
tomatensaus,mozzarella,tonijn en uien
 RIANATA € 11,50
tomatensaus,schapenkaas,mozzarella,knoflook,ansjovis
 FRUTTI DI MARE € 12,tomatensaus,mozzarella,zeevruchten en knoflook
 AL SALMONE € 13,mozzarella,gerookte zalm en uien
 ROBIOLA € 13,opgerold,kruidenkaas,gegrilde courgette en zalm
 SAN VITO € 14,mascarpone,gemarineerde garnalen,courgettes,knoflook en
Spaanse peper

LE PASTE
PASTE DI CARNE (met vleessauzen)
 PENNE MATRICIANA € 13,pikante tomatensaus met spek en uien
CASARECCE BOSCAIOLA € 13,roomsaus met spek, champignons, ui en witte wijn
SPAGHETTI SARDI € 13,tomatensaus met Italiaanse saucijs en venkelzaad
PENNE NORD SUD € 13,in een vierkazen-roomsaus met broccoli
PASTE DI PESCE (met vissauzen)
 SPAGHETTI PIRATA € 13,tomatensaus met zeevruchten en knoflook
 RAVIOLI ROSSI AI GAMBERETTI € 14,50
met krab/rivierkreeft gevulde pasta in tomatensaus met
garnalen
 PENNE AL SALMONE € 13,saus van zalm, broccoli en room
PASTE VEGETARIANE (groentesauzen)
 CASARECCE ORTOLANO € 12,korte gedraaide pasta in een saus van tomaten en verse
groenten
 FIOCCHETTI € 15,25
gevuld met kaas en peer met een sausje van boter, olie, rucola,
pistachenoten en provolone

 GIGANTI TARTUFATI € 15,25
rechthoekige ravioli gevuld met eekhorentjesbrood, in een
roomsaus met champignons, oesterzwam en truffel

PASTA DEL FORNO (uit de oven) bereidingstijd 30 min.
LASAGNA € 12,laagjes deeg met bolognesesaus,bechamel en kaas
TRIS € 13,combinatie van lasagna,ravioli en penne

