Geachte gast,
Als u thuis wilt genieten van onze gerechten, dan kunt u deze telefonisch bestellen, wij geven u dan door hoe
lang het duurt voordat de bestelling klaar is zodat u deze op kunt komen halen. We bezorgen niet thuis.
Openingstijden keuken:
Maandag:
Gesloten
Dinsdag t/m Zaterdag:
17:00 uur tot 21:00 uur
Zondag:
16:00 uur tot 20:00 uur
Iedere dinsdag is het pastadag en iedere donderdag is het pizzadag, met uitzondering van de feestdagen. Dit
houdt in dat u dan 20 % korting krijgt op de pizza’s en pasta’s.
Ristorante-Pizzeria Il Tavolino Rijkesluisstraat 11 TELEFOONNR: 0499-578032
Info@tavolino.nl
www.tavolino.nl

Pasta’s
Spaghetti aglio olio e peperoncino
€ 7,25
Pasta met olijfolie, knoflook en Spaanse pepertjes
Met scampi’s
(suppl. € 6,25)
Penne pomodoro e basilico
€ 8,50
Pasta met tomaat, ui, knoflook en basilicum
Spaghetti bolognese
€ 9,75
Pasta met een tomatensaus en gehakt
Penne carbonara
€ 9,75
Pasta met een kaas-roomsaus met spekjes, eigeel en knoflook
Tagliatelle spinaci
€10,50
Pasta met tuinkruiden-roomsaus, spekjes, ham, ui en spinazie
Penne pollo
€10,50
Pasta met tuinkuiden-roomsaus, gerookte kip, kappertjes, olijven en groene asperges
Tortellini carne e funghi
€10,75
Deegrolletjes gevuld met vlees en een champignon-truffelroomsaus
Tagliatelle al salmone
€11,00
Pasta met gerookte zalm met een dille-roomsaus
Spaghetti marinara
€11,00
Pasta met olijfolie, zeevruchten en knoflook
Tagliatelle alla bosciaola
€11,50
Pasta met een tomatensaus, ham, champignons, paprika, ui, olijven, knoflook en Spaanse pepertjes
Tagliatelle gambero
€13,50
Pasta met een knoflook-roomsaus en rivierkreeftjes
Lasagne della casa
€13,50
Laagjes deeg met een tomatensaus, gehakt, champignons, ui, en kaas
Spaghetti marinara speciale
€16,50
Pasta met zeevruchten, gamba’s en een heerlijke vissaus
Risotto con carpaccio
€16,50
Champignon truffelrisotto geserveerd met rundercarpaccio, truffelmayonaise, rucola,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en zongedroogde tomaatjes
Risotto di pesce
€16,50
Risotto met scampi’s, rivierkreeftjes, ui, olijven, kappertjes, knoflook en een roomsaus

Pizza’s
Margherita
Tomaat en kaas
Funghi
Tomaat, kaas en champignons
Napoletana
Tomaat, kaas, ansjovis en olijven
Prosciutto
Tomaat, kaas en ham
Salami
Tomaat, kaas en salami

€ 7,75
€ 8,75
€ 9,25
€ 9,25
€ 9,25

Prosciutto & salami
Tomaat, kaas, ham en salami
Picante
Tomaat, kaas, ham, salami en Spaanse pepertjes
Prosciutto & funghi
Tomaat, kaas, ham en champignons
Vegetariana
Tomaat, kaas, paprika, champignons, rode ui, olijven en artisjok
Bolognese
Tomaat, kaas, gehakt en rode ui
Hawai
Tomaat, kaas, ham en ananas
Quattro stagioni
Tomaat, kaas, ham, salami, paprika en champignons
Tonno
Tomaat, kaas, tonijn, rode ui en Spaanse pepertjes
Caprese
Tomaat, kaas, mozzarella, tomaten, rode ui, olijven en basilicum
Marinara
Tomaat, kaas, zeevruchten en knoflook
Quattro formaggi
Tomaat, kaas, mozzarella, gorgonzola en Parmezaanse kaas
Gambaretti
Tomaat, kaas, garnalen en knoflook
Italiana
Tomaat, kaas, salami, paprika, champignons, rode ui, artisjok, olijven en zongedr. tomaatjes
Tonno speciale
Tomaat, kaas, tonijn, rode ui, kappertjes, olijven, Spaanse pepertjes basilicum en
zongedroogde tomaatjes
Tavolino
Tomaat, kaas, ham, salami, paprika, rode ui, champignons en een gebakken ei
Spinaci
Roomsaus, kaas, spek, mozzarella, tomaten, ui en spinazie
Capra
Roomsaus, kaas, geitenkaas, groene asperges, olijf, kappertjes, rucola en zongedroogde tomaatjes
Calzone (dubbel gevouwen pizza)
Tomaat, kaas, ham, salami, gehakt, champignons en artisjok
Di Parma
Roomsaus, kaas, Parmaham, pijnboompitjes, mozzarella, rucola en zongedroogde tomaatjes
Carpaccio
Tomaat, kaas, rundercarpaccio, rucola, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas
en een truffelmayonaise

€ 9,75
€10,00
€10,25
€10,75
€10,75
€10,75
€10,75
€12,00
€12,00
€12,00
€12,00
€13,50
€13,50
€13,50
€13,50
€13,50
€13,50
€13,50
€16,50
€16,50

Salades
Insalata Tavolino
Salade met tomaat, komkommer, Parmaham, mozzarella, rucola, pijnboompitjes,
zongedroogde tomaatjes en een pestodressing
Insalata della casa
Salade met tomaat, komkommer, gerookte kip, mozzarella, spekjes, pijnboompitjes en een pestodressing
Insalata scampetti
Salade met tomaat, komkommer, olijven, kappertjes, gebakken scampi’s en een knoflookdressing
Insalata capra e salmone
Salade met tomaat, komkommer, gerookte zalm, geitenkaas, olijven, kappertjes, rode ui en een honingmosterddressing
De salades worden geserveerd met brood en kruidenboter

€10,00
€10,00
€11,00
€11,00

