ALL
YOU
CAN
EAT

Welkom bij La Solitaria

Waar de gezelligheid niet begrenst wordt, maar
waar u onbeperkt kunt genieten van ons heerlijke
Italiaanse mediterraans eten.
Met ons nieuwe concept kunt u in alle rust genieten
van al het lekkers dat wij u te bieden hebben.
Per ronde kunt u 1 gerecht p.p bestellen zonder
tijdlimiet.
Alle gerechten zijn te bestellen tussen 17:00 uur –
20:45 uur. De dessert gerechten zijn tot
21:30 uur te bestellen.
10% korting
op een fles wijn
- Wij serveren geen
naar keuze!
kraanwater.

Antipasti

11 Zuppa
di
pomodoro

1 Funghi trifolati

Tomatencrèmesoep

Voorgerechten

Gebakken champignons met
knoflook

12 Zuppa di pesce

Vissoep

2 Pollo in padella

Gebakken stukjes kipfilet,
champignons en kaas in een
pikante saus

3 Antipasto
Italiano
Verschillende Italiaanse
koude vleeswaren (vanaf 2
personen)

4
Formaggi Misti
(of dessert)
Italiaans kaasplankje (vanaf
2 personen)

Bijgerechten

6 Bruschetta
alla
mozzarella
Schijfjes tomaat, mozzarella
en basilicum op geroosterd
brood

7 Canapé
di
salmone
Dun gesneden gerookte zalm
met rucola

8 Gamberoni
in
padella
In knoflookolie gebakken
gamba’s met verse knoflook
geserveerd

9 Carpaccio
di
filetto
Verse, dun gesneden ossenhaas met Parmezaanse kaas
en balsamico

Zuppe

Soepen

10 Crema di funghi
Champignonsoep

32 Giros

Stukjes geroosterd gekruid vlees
van het spit met uitjes en zaziki

met verschillende soorten vis,
citroenschil, tuinkruiden

23 Lasagne

33 Souflaki

Deeglagen met daartussen
gehakt, ham en kaas in een
bolognese-béchamelsaus

gemarineerde varkensspiesjes en
zaziki

Secondi
pesce

34 Cotolette
d’agnello

24 Salmone
al 		
forno

Lamskoteletten

Deze kunt u altijd bijbestellen

13 Insalate Mista
Gemengde salade

14 Friet
met
mayonaise
15 Groente
van de
grill

5 Gamberetti

Cocktail van verse Noorse
garnalen

22 Spaghetti
alla 		
marinara

16 Pizze

Tomaat -kaas- ham, salami,
champignons, ananas, tonijn,
giros

17 Frikandel
18 Kip nuggets
19 Dliforno
di pollo al 		
Chicken wings

Pasta’s

20 Penne
alle
verdure
Verse groenten, Parmezaanse
kaas, tomatensaus

21 Spaghetti aglio
olio e Peperoncino
Knoflook, olijfolie en chilipeper

Visgerechten

In witte wijn en knoflook gestoomde zalmfilet uit de oven

25 Pesce Padella

Diverse soorten vis in kreeftensaus met geraspte kaas uit de
oven

26 Filetto
di
merluzzo
Kabeljauwfilet gebakken in
citroensap en tuinkruiden

27 Spiedini
di 		
gamberi
Garnalenspies van de grill

28 Scampi
provinciali
Grote garnalen met chilipeper
en knoflook uit de oven

Secondi
carne

Vleesgerechten

29 Saltimbocca
alla
romana
Gegrilde varkensfilet, parmaham, mozzarella, champignonroomsaus

30 Costolette
di 		
maiale
Gegrilde spareribs met sweet
and juicy saus

31
Filetto di
maiale
Varkenshaas met peper-roomsaus

35 Filetto al funghi
Biefstuk ossenhaas met
champignonroomsaus

Desserts

36 Cassata Siciliana
Vanille, Amaretto en bosvruchtenroomijs

37 Gelato
alla
fragola
Aardbeienroomijs met aardbeiensaus

38 Dame Blanche
Vanille-ijs en chocoladesaus

39 Gelato
Lemoncello
Citroenijs, limoncello likeur en
slagroom
			

40 Gelato
Caramello

Walnotenijs met stukjes noot en
caramelsaus

41 Tiramisú

Huisgemaakte tiramisú

