Voorgerechten
Arancini Con Tre Gusti

(6stuks) ( nieuw)

11.90

drie soorten gefrituurde reuze risottobolletjes
1. erwt met mozzarella, 2.parmigianokaas 3. tomaten met
vlees)
Tempura Di Verdura

7.90

gefrituurde tempura van gemengde groenten
met huisgemaakte tartaar
Antipasto Misto

12.90

verschillende soorten hammen
en burratina met tapenade
Polpette Di Carne Alla Abruzzese

13.90

gehakt ballen 10 st. in tomatensaus op
de wijze van de chef
Vitello Tonnato

15.90

fijn gesneden en op lage temperatuur gegaarde
kalfsgebraad met tonijnmayonaise en garnituur
Crocchetta alla parmigiana
verse huisgemaakte kaaskroket
met parmigianokaas en garnituur

12.90

Pizza Abruzzese

17,90

tomaat, kaas, verse pancetta, ricotta, pesto, rucola
Pizza Arcobaleno

17,90

tomaat, kaas, zeevruchten, scampi
Pizza Ortolana

15,90

tomaat, kaas, verse marktgroenten
Pizza 4 stagioni

15,90

tomaat, kaas, hesp, champignions, artisjok
Pizza bomba

15.90

tomaat, kaas, hesp, champignons, kappers, pikant
Pizza primavera

15,90

tomaat, kaas, hesp, salami, paprika, ajuin, artisjok
Pizza scampi ‘s

16.90

tomaat, kaas, paprika, ajuin, scampi’s
Pizza Della Nonna

15,90

tomaat, kaas, hesp, champignons, paprika
Pizza Salami

14,90

tomaat, kaas, salami
Pizza Parma E Rucola E Parmigiano

19,90

tomaat, kaas, parmaham, rucola, vlokjes parmigiano
Bestellen kan al vanaf Woensdag :
Telefonisch: 014/58 25 55 bestelling de dag zelf liefst telefonisch
E- mail arco.baleno@telenet.be
Gerechten kunnen afgehaald worden op
Vrijdag, Zaterdag en Zondag vanaf 17.00 u tot en met 20.30 u

Pasta’s
Tagliatelle Alla Peperonata

( nieuw)

18,90

pasta met tomatenroomsaus, scampi, look,
geroosterde rode paprika, parmigianokaas
Strozzapreti Con Salcicia Abruzzese

15,90

verse pasta met worst uit Abruzzo
in een tomatensaus

Orecchiette Al Pesto E Scampi

17,90

verse oortjespasta met pesto, bestrooit met crumble
van scampi en focaccia in een mousseline van
parmigianokaas
Penne All’ Arrabbiata

15,90

kerstomaten, lichte roomsaus, gerookt
spek, licht pikant, parmigianokaas

Gevulde Pasta
Ravioli Gigante

15,90

gevulde pasta met ricotta, spinazie in tomatensaus
Ravioli Di Pesce
gevulde pasta met zeebaars in een kreeftensaus en
scampistukjes

18,90

Hoofdgerechten
Ossobuco Delllo Chef
met pasta

24,90

Scampi Arcobaleno

20,90

scampi’s met geroosterde paprika
tomatensaus, look, champignons, lichtjes pikant
met pasta

Scampi Diavolo
scampi in een lichte pikante currysaus
met pasta

19,90

Deze gerechten zijn kant en klaar, thuis verder opwarmen om de
kwaliteit van de producten te behouden

Dessert

(nieuw)

Sorpresa Fragola Biancaneve
aardbeien, mascarpone, meringue, savoiardi,
witte chocolade

6,90

