Benvenuto a Giuseppe

Van harte welkom bij Ristorante Giuseppe.
Wij wensen u een smaakvolle
en gezellige avond toe!
Team Giuseppe

Wij presenteren u graag onze menukaart met zowel
traditionele als moderne Italiaanse gerechten.
Tevens serveren wij elke maand een wisselend 3-gangen keuze menu voor 32,95.
~~~
U kunt t/m 10 personen à la carte eten. Voor grotere gezelschappen hebben wij ons
uitgebreide 3-gangen verrassingsmenu à 32,95, waarbij u van alles kunt proeven!
Heeft u een allergie? Dan vragen we u dit bij de reservering aan te geven.
Op die manier zorgen wij voor een passend alternatief.
Wij serveren één rekening per tafel.
~~~
Twijfelt u over een gerecht of heeft u vragen?
Onze bediening en keukenpersoneel helpen u graag verder.
Wij wensen u Buon Appetito!
Delia & Jos
Team Giuseppe

Kent u onze gezellige Caverna al?
Vraag gerust aan een van onze medewerkers naar de mogelijkheden.
Uitermate geschikt voor, familiediners, communie, babyborrel,
verjaardagen, feesten & partijen.

Antipasti
Trio di bruschette

9,50

Trio van geroosterd brood met tomaat, gebakken champignons en mozzarella & tomaat			
		

Lumache di vigna dal forno con burro alle erbe

13,75

Insalata Caprese

15,75

Piatto con salsicce con prosciutto e melone

15,75

Vitello Tonnato

16,50

Carpaccio alla Toscana

15,50

Insalata di scampi e salmone

17,95

Antipasto di tante belle cose assortiti (vanaf twee personen)

15,95 p.p.

Wijngaardslakken met kruidenboter uit de oven

Tomaat en verse buffelmozzarella met basilicumpesto

Italiaans plankje met diverse ham- en worstsoorten in combinatie met meloen

Dungesneden kalfsvlees met tonijncrème en kappertjes

Dungesneden ossenhaas met truffelcrème, Parmezaan, aceto en pitjes

Frisse gemengde salade met in knoflook gebakken scampi’s & gerookte zalm

Assortiment van diverse Italiaanse voorgerechten

Minestre
Brodo Vegetale

7,50

Zuppa di pomodoro

7,50

Groentebouillon met verse ravioli’s met groentevulling

Italiaanse tomatensoep met basilicumcrème

Zuppa di pesce

Rijkgevulde Italiaanse vissoep

12,25

Voor een extra broodmandje met kruidenboter en olijven rekenen wij 4,50

Pasta

Voorgerecht

Hoofdgerecht

Lasagne Bolognese

12,50

15,95

Ravioli ripieno di zucchini

13,50

16,95

Spaghetti Bolognese

11,95

15,50

Spaghetti alla carbonara

12,50

15,95

Lasagne met Bolognese saus

Ravioli gevuld met groente en een romige saus van courgette

Spaghetti met gehakt in tomatensaus, parmezaanse kaas en verse basilicum

Spaghetti met spek en roomsaus

Cannelloni		15,95
Overbakken verse cannelloni gevuld met groene asperges en zongedroogde tomaatjes

Penne all’arrabiata

13,50

16,95

Pasta fresca con scampi

15,50

18,50

Pasta fresca con filetto di bue

15,50

18,50

Pasta con pesce

15,95

19,50

Penne met pikante tomatensaus en pittige worst

Verse pasta met scampi’s met een saus van prosecco & tomaat			
			
Pasta met diamanthaas en bospaddenstoelenroomsaus

Pasta met diverse soorten vis, pestoroomsaus en rucola

Bij alle pasta hoofdgerechten serveren wij een frisse gemengde salade kosteloos op verzoek.

Carne
Filetto di maiale

19,50

Scaloppina

20,75

Saltimbocca

22,50

Entrecôte alla griglia

23,95

Fesa di vitello

24,50

Spiedino di manzo

24,95

Ossobuco alla Milanese

25,95

Bistecca di agnello

26,95

Varkenshaas met bospaddestoelen roomsaus

Kalfsschnitzeltjes met peperroomsaus

Kalfsschnitzeltjes overbakken met salie, kaas, parmaham met marsala-jus

Gegrild Lendebiefstuk met groene pepersaus

Kalfsoester met truffelroomsaus

Ossenhaasspies met gorgonzolasaus

Kalfsschenkel op Milanese wijze (bereidingstijd +/- 20 minuten)

Lamsbiefstuk met honingtijm-jus

Pesce
Pesce del giorno

23,95

Gamberoni in padella

24,95

Dagverse vis met een bijpassende saus

Pannetje met scampi’s gebakken in olie, knoflook en een pepertje

Als bijlage bij alle hoofdgerechten m.u.v. pizza’s en pasta’s,
serveren wij pasta aglio e olio & rozemarijn aardappeltjes
Omwille van voedselverspilling serveren wij een frisse salade alleen op verzoek. Deze is kosteloos.

Pizze
Pizza Margherita

12,50

Pizza Tonno

13,95

Pizza Taco

14,50

Pizza Taco Speciale

14,95

Pizza Rucola

13,95

Pizza Quattro Stagioni

13,95

Pizza Quattro Formaggi

14,95

Pizza Vegetariana

14,50

Tomatensaus, kaas

Tonijn, uien, kappertjes, olijven, ansjovis

Gehakt, uien, ijsbergsla & knoflooksaus

Gehakt, uien, pittige worst, paprika, gesmolten mozzarella

Parmaham, rucola, Parmezaan, olijfolie, zongedroogde tomaten

Ham, champignons, salami, paprika

4 soorten kaas

Courgette, paprika, ui, champignons, olijven, & zongedroogde tomaat

Pizza Giuseppe

Pittig

Pittige worst, uien, peperoni, paprika, verse mozzarella, knoflook, zontomaatjes

14,50

Pizza Pollo

14,95

Pizza Marinara

15,95

Gemarineerde kip, uien, tomaatjes, ijsbergsla & cocktailsaus

Pizza met verschillende soorten vis en zwarte olijven

Ristorante Giuseppe

woensdag t/m zondag keuken geopend | 17:00 - 21:00u
maandag & dinsdag gesloten
T: 045-569 96 60 | info@ristorante-giuseppe.nl

