dolce/ nagerecht

BASTA!

- tiramisu tradizionale of limoncello in amuseglas
- pannacotta met truffelchocolade in amuseglas
prijs per persoon €2,75
- tiramisu tradizionale of limoncello
- gevulde perziken met amarettikoekjes
prijs per persoon €3,75

info@casalisetta.nl / www.casalisetta.nl

- Crostate, taart gevuld met vruchten
- torta della nonna, taart gevuld met room, citroen en pijnboompitten
prijs per taart 8-10 personen €17,95
- Cantuccini koekjes, met amandelen of chocolade
prijs per 100 gram €2,75
- Cannoli gevuld met ricotta en chocolade
prijs per cannoli €1,95 (vanaf 6 stuks)

Heb je nog vragen?
de italiaanse keuken heeft als geen andere keuken de mogelijkheid om van jouw catering een culinair festijn te maken. plan
Hiervoor een afspraak in of kom vrijblijvend langs in onze winkel. dan maken wij graag een offerte op maat!
al onze gerechten zijn huisgemaakt met als basis
(h)eerlijke ingrediënten met eventueel bijpassende wijnen uit
italië. Tevens hebbben wij een mobiele foodcaravan, espresso of
proseccobar en diverse ijskarren voor een onvergetelijk feest.
Casa lisetta
beeksestraat 7a prinsenbeek
info@casalisetta.nl
tel: 0648264845 / 0618393754
www.casalisetta.nl

Catering

antipasti-schotels

Antipasti casa lisetta xxl
XXL plank met diversiteit aan italiaanse hapjes, vleeswaren, kaas en olijven
€100,ANTIPASTi MISTI CASA LISETTA
luxe plank met assorti aan huisgemaakte italiaanse gevulde hapjes
€85,piatto della casa
superieur met heerlijke italiaanse vleeswaren, kaas + marmelade en olijven
€75,-

pane/ brood
- focaccia
olijfolie/zeezout, zongedroogde
tomaten of rozemarijn/zeezout
prijs per stuk €4,50
- pane in terracotta gebakken
naturel olijf, zongedroogde tomaten, kruiden, of pesto
prijs per stuk €3,-

gevulde broden

- brood, gevuld met tomaten, kruiden, olijven,
pijnboompitten en mozzarella
- brood, gevuld met gorgonzola, walnoot, peer
en mozzarella
prijs per stuk €5,50
- truffel bospaddestoelentapenade
- truffel zwarte olijftapenade
- gegrilde groententapenade
- verse pesto
- zongedroogde tomaten tapenade
prijs per 100 gram €3,-

antipasti/ voorgerechtjes

- amuse glas met zalm-, rundercarpaccio of vitello tonnato
- drinkbare caprese in amuseglas
prijs per stuk €2,25
- bruschetta al pomodori e basilico; gegrild brood met verse tomaat, basilicum
en olijfolie
- bruschetta gorgonzola; gegrild brood met gorgonzola, room, peer en
walnoot
- prosciutto di norcia met meloen of vijg
prijs per stuk €1,50 (vanaf 6 stuks per soort)

tapenades

insalata/ salade

- saffraanaardappelsalade met zongedroogde tomaten, kappertjes en
basilicumdressing
- farrosalade, graansoort uit imbrie met een notensmaak, tomaten, rucola
olijfolie en parmezaanse kaas
- pastasalade met tonijn, kappertjes, rode ui, olijven in een kruidendressing
- caprese met tomaat, basilicum, mozzarella en pesto
prijs per persoon €4,50

verdure/ groenten

- gegratineerde venkel met pecorinokaas en steranijs
- Caponata, klassieke zoetzure auberginesalade uit sicilië
- gegrilde gemengde groenten met rozemarijn
- gegrilde aubergines met geitenkaas, tomaat, rucola en balsamico azijn
- ovengeroosterrde aardappels met olijfolie en rozemarijn
prijs per persoon €5,-

pastagerechten
- pasta bolognese
- pasta putanesca met tomaat, rode peper, peterselie, olijven en kappertjes- - pasta napolitano, met tomaten, kruiden en rundvlees
- pasta ternana met room en truffel
- pasta met grove pesto en pijnboompitjes
- pasta met tomaten en zeevruchten
prijs per persoon €5,25

gevulde pasta/ ovengerechten
- lasagne tradizionale met gehakt en groenten
- lasagne met ricotta, spinazie, kip en mozzarella
- cannelloni met vlees of vis (zalm) gevulde pasta rolletjes
- cannelloni met ricotta en spinazie gevulde pasta rolletjes
prijs per persoon €5,95

carne/ vlees
- polpette, gehaktballetjes in pikante tomatensaus
- Gevulde kipfilet met mozzarella, kruiden en pancetta
prijs per persoon €6,25
- saltimbocca kalfsvlees met salie en prosciutto afgeblust met marsala
- varkensprocureur met aardappelen, rode ui en tijm, uit de oven
- konijn gesmoord in witte wijn en truffel
prijs per persoon €6,95

pesce/ vis

- carpaccio op een bedje van rucola en parmigiano
- porchetta, vlees dat gevuld is met kruiden & 8 uur in de oven heeft gesmoord
- vitello tonato kalfsvlees met een dressing van tonijn en kappertjes
prijs per persoon €5,50

- Zeebaars in zeezoutkorst
- forel met truffel uit de oven
- zalmtartaar met doperwtjes, rode ui en citroen
prijs per persoon €7,95
Deze gerechten zijn voor minimaal 6 personen.

