Wij raden u aan om vooraf te bestellen, dat kan dagelijks vanaf
15:00. Dit bevordert de planning en versnelt de afhandeling in
het restaurant.
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)
SEMIFREDDO € 6,(huisgemaakte parfait van pistachenoten met chocoladesaus)

AFHALEN
CONCOURSLAAN 10, 2132 DK HOOFDDORP
WOENSDAG T/M ZONDAG VAN 17.00 TOT 21.30

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
 VITELLO TONNATO € 11,(koud geserveerd gebraden kalfsvlees met een
tonijnmayonaise saus)
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
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)
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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
AGNOLOTTI AI FORMAGGI € 13,Ravioli gevuld met vlees in een vierkazen-roomsaus
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

 PENNE NORD SUD € 13,-

in een vierkazen-roomsaus met broccoli

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

