
Anti pasti - Pane - Pasta - Dolci

€ 55,-

Bestellen via:  Info@vicinirotterdam.nl  of  0108900555
Voor de zelfde dag vragen wij u voor 12:00 te bestellen.

EEN ITALIAANSE TAFEL AFHALEN?

BESTEL NU ONZE ITALIAANSE TAFEL

Tutto Delizioso

Kijk voor alle 

gerechten op...

VOOR 2 PERSONEN

...onze website

vicinirotterdam.nl



Genieten van een stukje Vicini in huis….Italië het land van het pure eten, uitgebreide familiediners..Lange tafels gevuld met heerlijke verse 
gerechten, eenvoud maar tongstrelend.. Volle glazen, rumoer, goede gesprekken, een grap een traan...aan de eettafel gebeurt het...Geniet 
met familie en vrienden van onze Italiaanse tafel, bestaande uit diverse anti pasti gerechtjes, pasta’s, pizzette en uiteraard een dolce…Alles 
om te delen en samen van te genieten. Eenvoudig en in een handomdraai op tafel te zetten....Geniet!

Anti pasti

Peperonata met buffelmozzarella
Een zoetzure salade van rode paprika, ui, knoflook, kappertjes en olijven
Serveer in leuke schaal, mozzarella breken en erop leggen, garneren met blaadje basilicum

Vitello di tonnato
Langzaam gegaard kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes
Kalfsvlees op bord, tonijnmayonaise erover heen, garneren met kappertjes , rucola, peper en zout

Suppli
Romeinse gefrituurde risottoballen met doperwten en citroen
Warm de suppli op in een ovenschaal op 200c voor 5 minuten
Serveer de risottoballen in een schaaltje met de partjes citroen

Salmone con ricotta
Huisgerookte zalm met ricotta en mierikswortel
Serveren op een bordje op kamertemperatuur

Pane
Huisgemaakt brood met kruidenboter en hummus

Primi

Pizzette Margherita
Kleine pizza Margherita
Verwarm de pizzette in de oven op 200c voor 6 min
Snij de pizzette schuin door en serveer op een bord, garneer met rucola en besprenkel met olijfolie

Spaghetti aglio e olio
Spaghetti met aglio e olio mix
3 minuten saus koken in een pannetje, daarna spaghetti toevoegen en opwarmen.
Op smaak brengen met peper en zout

Insalata pomodoro
Tomatensalade

Manzo con verdure prima vera
Rundersukade met voorjaarsgroenten en salsa verde
Verwarm de sukade en groente 5 minuten op 180 graden
Serveren met salsa verde

Dolce

Tiramisu
Ongetwijfeld het bekendste dessert van Italië…Delizioso

Vicini’s Italiaanse Tafel

€ 55,00 per Italiaanse tafel voor 2 personen
Bestellen via:  Info@vicinirotterdam.nl  of  0108900555

€ 55,-
VOOR 2 PERSONEN


