Italiaans specialiteitenrestaurant La Solitaria
blijft vernieuwen!
HAPERT – La Solitaria begon drie jaar geleden met het All You Can Eat
Italiaanse Tapa’s concept. De formule groeide al snel uit tot een groot succes.
Vanaf nu staan er weer diverse nieuwe kersverse Italiaanse gerechten op
tafel, dus zorg dat u er dan al meteen bij bent! Ook als u à la carte wilt eten
bent u in Hapert aan de Markt nog steeds aan het juiste adres.
Chef-kok ‘Monsieur Philipo’ runt al zeventien jaar het Italiaans
specialiteitenrestaurant La Solitaria aan de Markt in Hapert. Het succes zit
volgens de gedreven vakman vooral in het blijven vernieuwen van het
assortiment: ‘Onze trouwe klanten weten inmiddels wel dat wij kersverse
Italiaanse gerechten serveren, maar je moet wel telkens met nieuwe dingen
komen. Dit weekend voegen wij weer diverse Italiaanse specialiteiten toe,
zowel bij het all you can eat tapas concept als à la carte.’
Overheerlijke specialiteit: de Saltimbocca alla romana
Nieuwe tapasgerechten zijn allereerst de overheerlijke vlees-en kaasplankjes
(vanaf twee personen). Uiteraard gevuld met verschillende Italiaanse
vleeswaren en kazen. ‘Voor de echte fijnproever zijn deze gerechten een heuse
aanvulling op de menukaart, die vanaf dit weekend ook helemaal vernieuwd is
trouwens en er nu nóg overzichtelijker uitziet. Ons kaas-en vleesplankje is
overigens ook in het à la carte menu verkrijgbaar. Een andere aanvulling op het
All you can eat tapa’s menu mag er ook wezen: de Saltimbocca alla romana,
oftewel overheerlijke gegrilde varkensfilet met parmaham, mozzarella en
champignonroomsaus. Kinderen kunnen bij ons ook al jarenlang tapa’s eten en
natuurlijk hebben we ook voor de kleintjes nieuwe hapjes op de kaart staan:
chicken wings, kip nuggets en een frikandelletje. Uiteraard hebben we ook
enkele nieuwe pizzapuntjes toegevoegd met keuze uit tomaat, kaas, ham,
salami, champignons, ananas, tonijn of giros. Deze pizza hapjes gaan er zowel
bij de kinderen als de volwassenen altijd heel goed in.’
De prijzen voor het All You Can Eat Italiaanse Tapa’s concept bedragen
€ 25,50 p.p. voor volwassenen en € 14,50 p.p. voor kinderen. U krijgt 10%
korting op een fles wijn naar keuze!

