NATALE 2020
Kerst 2020 wordt een andere kerst,
voor u voor ons, voor iedereen.
Maar, om positief te blijven moet ook de innerlijke mens
getrakteerd en verwend worden tijdens de aankomende kerst.
Dat kunnen wij verzorgen.
We gaan doen waar we goed in zijn, dus een compleet menu
helemaal af bij u thuis serveren.
Dus helemaal niets meer in uw eigen keuken afmaken!

Kerstmenu 2020
Antipasti il gallo voor 2 personen;
Dungesneden, huis gerookte eendenborst met een mousse van paling,
proscuitto peper en een dressing van bramen en rode wijn, carpaccio ossenhaas, proscuitto, gamba’s uit de oven,
truffel bruscetta, gerookte zalm, 2 soorten brood met 2 soorten tapenade en boter.
***
Onze huisgemaakte scropino
***
Gebakken hertenbiefstuk met gegrilde witlof, stoofpeer, puree van aardappel met rode peper, pancetta en appel
met een compote van rode ui en chocolade
***
Dessert voor 2 personen; Mousse van mascarpone en kersen met een amandel crunch, tiramisu, chocolade
amaretto cake en 2 soorten ijs.
Dit menu wordt beide kerstdagen geserveerd. ( 24 december niet)
Mocht u liever een ander hoofdgerecht willen, laat het weten en we zorgen voor een alternatief.
Bestellingen liefst uiterlijk 22 december bij ons bekend.
Kosten bedragen € 39,50 per persoon. Inclusief bezorging.
Mooie wijnen en meer

0111-650444
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Rapitala grillo
€ 15,- fles witte wijn
Italo cescon pinot grigio
€ 20,-fles witte wijn
Rapitala nero d’avola
€ 15,- fles rode wijn
Rapitala shyrah fles
€ 20,- fles rode wijn
Susumaniello puglia
€ 25,- fles rode wijn
● Huisgemaakte limoncello
€ 15,- fles
● Friandises bij de koffie
€ 3,- p.p.

Hoe gaat bezorging in zijn werk? Heel simpel, voorgerecht met brood en scropino brengen we in de eerste
etappe, de tijd bepalen we samen aan de telefoon. Een uur later komen we met de hoofdgerechten en dessert.
Dessert is zo samengesteld dat het bij u thuis in de koelkast kan wachten tot u er klaar voor bent.
Zelf afhalen kan natuurlijk ook
We serveren alles op servies, dus geen plastic etc. Desgewenst komen we de volgende dag voorbij om alles weer
op te halen, of u komt het even brengen bij ons, ook prima.

Fijne feestdagen
gewenst
Ristorante il gallo / pizzeria di firenze
Westenschouwenseweg 14 & 18
4328 RE WESTENSCHOUWEN
0111-650444 / 0111-658590
www.ilgallo.nl / www.pizzeriadifirenze.nl

