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Antipasti 

• Amuse-cups met vitello tonnato, zalmcarpaccio of 

rundercarpaccio  € 2,25 per stuk 

Aantal:……………… 

• Antipasti misti Casa Lisetta voor  4/6 personen 

Luxe schaal met diversiteit aan heerlijke gevulde 

hapjes, +/- 55 st . € 50,-- 

Aantal:……………… 

• Antipasti misti Casa Lisetta voor  8/10 personen 

Luxe schaal met diversiteit aan heerlijke gevulde 

hapjes, +/- 80 st . € 75,-- 

Aantal:……………… 

• Piatto Formaggio-salumi voor  4/6 personen 

Heerlijk assortiment uit onze authentieke Italiaanse 

kazen en fijne vleeswaren € 45,- 

Aantal:……………… 

• Piatto Formaggio-salumi voor  8/10 personen 

Heerlijk assortiment uit onze authentieke Italiaanse 

kazen en fijne vleeswaren € 65,- 

Aantal:……………… 

Primi, pasta 

• Tagliatelle con tartufo; brede lintpasta met een saus 

op   basis van room en zwarte truffel Prijs p.p € 

4,95  

Aantal:……………… 

• Penne al pesto fresca; pasta met grove verse pesto 

en pijnboompitten Prijs p.p € 5,95  

Aantal:………………    

• Verse huisgemaakte pasta: € 5,95 per 250 gr. 

zonder conserveringsmiddelen 

Papardelle, tagliatelle, spaghetti; naturel, rood, 

groen of zwart  

Aantal:………………gram  

Insalata 

• Caprese met tomaat, basilicum, mozzarella di 

buffala en een huisgemaakte pesto Prijs p.p € 3,95 

 

• Farro, Italiaanse graan-salade met verse rucola, 

tomaat,  kaas en olijfolie Prijs p.p € 3,95 

Aantal:………………    

 

 

 

Verdure, groenten 

• Verdure grilliata; gegrilde groenten van aubergine, 

courgette  en tomaat. Met dressing op basis van 

olijfolie, tijm en olijven. Prijs p.p € 3,95 

Aantal:………………    

Carne, vlees/wild  (Minimaal 8 personen) 

• Spalla agnello 

Lamsbout uit de oven volgens traditioneel recept  

Aantal:………………                             Prijs p.p. € 7,95  

• Saltimbocca 

Kalfsvlees met salie en prosciutto afgeblust met 

Marsala   

Aantal:………………                             Prijs p.p. € 6,95  

• Cinghiale con cioccolato 

Wildzwijnfilet in stukjes met een saus van wijn en 

een vleugje chocolade.  Een traditioneel 

wintergerecht uit Umbrie   

Aantal:………………Prijs p.p. € 7,95  

• Coniglio con vino e pomodori 

Konijn in delen gesmoord in rode wijn, kruiden,   

tomaat en olijven  

Aantal:………………   Prijs  p.p. € 7,95  

Pane, Brood 

• Brood gevuld met  tomaten, pesto, pijnboompitten 

en gorgonzola 

Aantal:………………    

• Tomaat, ansjovis, kappetjes en kruiden (rond) 

Aantal:………………   Prijs per brood van 400 gram € 4,95 

• Ciabatta huisgemaakt  € 2,50 

Aantal:………………    

• Umbrisch dakpan brood; Prijs per brood € 3,-- 

kruiden              Aantal:………………    

zontomaatjes  Aantal:………………    

olijven  Aantal:………………    

pesto  Aantal:………………    

 

Dolce, nagerecht 

• Cantuccini; huisgemaakte koekjes met amandelen 

om in de Vinsanto/koffie te dopen  € 2,75 per 100 

gr.   

Aantal:………………gram  
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• Pandoro: Traditioneel Italiaans kerstgebak met een 

crèmevulling op basis van mascarpone en 

gegarneerd met Granaatappel en mintblaadjes, een 

sieraad op  uw kersttafel  € 24,95, (10-12 Pers.)  

Aantal:………………    

• Torta di Nonna: taart gevuld met vanillecrème, 

gegarneerd pijnboompitten en poedersuiker, een 

feest op tafel € 15,95 (6 personen)  

Aantal:………………    

• Tiramisu  traditioneel of Limoncello  

Prijs per persoon € 2,95   

 Aantal:………………    

• Cannoli, siciliaans gebak met een vulling van ricotta,      

zuidvruchten en chocolade  per stuk € 2,50 

minimaal 8 st. 

Aantal:………………    

Wijnen 

• Tudernum Sangiovese Deze druif wordt aangevuld met 

Merlot, Montepulciano en Ciliegiolo. De kleur is licht 

robijnrood. Mooie zwoele geur van heerlijk rood fruit. In 

de smaak een volle aanzet, mondvullend, lekker fruit, iets 

tannine en een mooie lange finale. Dat is genieten 

gewoon zo op de bank maar ook bij diverse 

vleesgerechten, en kaas. De ideale schenktemperatuur is 

16-18°C.  € 5,95 

Aantal:………………    

• Cantina Lucrezie Grechetto is een jonge witte wijn 

gemaakt van de Grechetto, Trebbiano en Garganega, 

druiven die typisch zijn voor de regio Umbria € 5,95        

Aantal:………………    

• Colle Nobile Grechetto komt van de beste wijngaarden van 

Tudernum. In de geur een intens boeket van geel fruit 

zoals abrikozen, perziken en pruimen aangevuld met 

vanille, eiken hout en rijpe appels. De smaak is een ware 

sensatie, vol en romig met veel geel fruit, gebrande 

amandelen en iets van karamel.€ 15,95 

winnaar Gambero rosso               

 Aantal:………………    

• Rojano Todi Rosso Superiore. In de fles vinden we een 

blend van sangiovese (60%), merlot (30%) en tot slot 

sagrantino (10%). Deze druiven komen van wijngaarden 

rondom de stad Todi in Umbrië. De wijn heeft twaalf 

maanden houtlagering gehad en daarna nog zes maanden 

op de fles.€ 15,95 winnaar Gambero rosso                

 Aantal:………………    

• Prosecco  € 9,95                                 

Aantal:………………    

• 5 ltr tapwijn rood Merlot   € 27,50  

Aantal:………………    

• 5 ltr tapwijn wit Grechetto  € 27,50    

Aantal:………………    

• Fles Limoncello tap 75 cl 20°   € 13,95  

Aantal:………………    

• Fles Limoncello 50 cl/30°    € 14,95 

Aantal:………………    

Wilt u persoonlijk advies vraag het ons. Wij helpen u graag 

bij de keuze van de wijnen voor uw kerstdiner. 

 

Vleeswaren minimaal 100 gram 

• Prosciutto Norcia        € 3,95  

aantal:……….gram  

• Venkel salami              € 2,95 

aantal:……….gram 

• Pancetta    € 3,95  

aantal:……….gram 

• Porchetta   € 4,25  

aantal:……….gram 

• Guanciale   € 2,95  

aantal:……….gram 

• Capocollo   € 3,25  

aantal:……….gram  

• Bresaola    € 3,95  

aantal:……….gram 

• Salami Pikant   € 2,95 

aantal:……….gram 

Kleine worstjes gewicht artikel 

• Truffel  4 stuks   € 3,95/100gr  

aantal:……….gram 

• Pikant  4 stuks   € 3,95/100gr 

aantal:……….gram 

• Wildzwijn 4 stuks   € 4,25/100gr   

aantal:……….gram 
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Kaas 

• Parmezaanse kaas 15 mnd  250 gr   € 7,25  

aantal:…… 

• Parmezaanse kaas 18 mnd  250 gr   € 8,25  

aantal:…… 

• Parmezaanse kaas 24 mnd  250 gr    € 9,25 

aantal:…… 

• Pecorino met truffel   100 gr    € 3,95  

aantal:…… 

• Pecorino met olijven/peper  100 gr   € 3,95  

aantal:…… 

• Pecorino met groene peper  100 gr    € 3,95  

aantal:…… 

• Pecorino met tijm               100 gr    € 3,95  

aantal:…… 

• Ricotta salata                     100 gr    € 3,95  

aantal:…… 

• Gerookte mozzarella            100 gr    € 3,95  

aantal:…… 

 

Olijfolie 

• Trampolini novello 2020   250 ml    €   8,95  

aantal:…… 

• Trampolini novello 2020   500 ml      € 15,95  

aantal:…… 

• Trampolini Famiglia 2020  500 ml    € 29,95  

aantal:…… 

• Olivetto novello 2020       250 ml     €   8,95  

aantal:…… 

• Olivetto novello 2020       500 ml      € 15,95  

aantal:…… 

• Isabel bio 2020               500 ml     € 22,95  

aantal:…… 

• Trampolini  citroenolie      250 ml     €   8,95  

aantal:…… 

• Trampolini  peperoncino    250 ml    €   8,95  

aantal:…… 

• Trampolini  Knoflookolie    250 ml     €   8,95  

aantal:…… 

 

 

 

 

Truffel 

• Truffeltapenade 180 gram   € 6,95  

aantal:…… 

• Truffelboter    € 4,95  

aantal:…… 

• Truffelmayonaise huisgemaakt  € 4,95  

aantal:…… 

• Trampolini  truffelolie 250 ml      € 13,95  

aantal:…… 

 

Tapenades 180 gr 

• Truffel zwarte olijftapenade            € 6,95  

aantal:…… 

• Gegrilde groententapenade            € 5,95  

aantal:……   

• Pesto    € 5,95  

aantal:…… 

• Zongedroogde tomaten tapenade € 5,95  

aantal:…… 

Uw bestelling ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 

22 december  

Bij bestellingen gaan we uit van minimaal 6 

personen, tenzij anders aangegeven. 

Naam:…………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………… 

Woonplaats:…………………………………………………………… 

Tel:………………………………………………………………… 

Email:……………………………………………………………… 

Opmerkingen:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

Na ontvangst van uw bestelling per mail sturen 

wij u een bevestiging. 

Bezorging is mogelijk na overleg 

Casa Lisetta 

Beeksestraat 7a 

4841 GA PRINSENBEEK 

info@casalisetta.nl 

www.casalisetta.nl 

06 48 26 48 45 

 

mailto:info@casalisetta.nl
http://www.casalisetta.nl/

