KERSTMENU
.(3 GANGEN KEUZEMENU € 39.50)

Middeldiepstraat 89,
3361 VR Sliedrecht
Tel. 0184-420510
www.ilmago.nl

3 GANGEN KERSTMENU
(U kunt een keuze maken uit een voorgerecht en een hoofdgerecht)

STARTER’S
(om te beginnen)

CROSTINI, BRUSCHETTA, PANINI
Verschillende Italiaanse brood lekkernij

****

ANTIPASTI
(voorgerecht keuze 1e gang)

INSALATA VEGETALE
Een salade van geroosterde verse groenten, tomaat, rucola, feta kaas en een
mix van verschillende slasoorten

PROSCIUTTO & MELONE
De beroemde Parmaham met meloen

AFFETTATO MISTO
Carpaccio, vitello tonnato en eend ham

TRE MARI
Rivierkreeftjes, gemarineerde zalm en octopus salade

FUNGHI TRIFOLATI
Gebakken melange van bos champignons

LASAGNA VEGETALE
Pastalaagjes gevuld met een ratatouille van
verschillende verse groenten in een romige tomatensaus
gegratineerd met parmezaanse kaas

SECONDI
(hoofdgerechten keuze 2e gang)

PIZZA MAGO CARNE
Tomatensaus, mozzarella, ham, salami, bacon, pikante salami,
runde gehakt, uien en oregano

PIZZA VEGETALE
Tomatensaus, mozzarella en een ratatouille van
verschillende soorten verse groenten

PIZZA COSACCA
Tomatensaus, roomsaus, zalm, rucola en parmezaanse kaas

PENNE AL RAGÚ
Pasta met een romige runde gehaktsaus met tomaat en kruiden

TORTELLONI VALTELLINESE
Deegvormpjes gevuld met spinazie en ricotta kaas in een romige saus van champignons,
radicchio trevisano en feta kaas (van koemelk)

LASAGNA
Pastalaagjes gevuld met een romige saus van runde gehakt en
tomaat, gegratineerd met kaas

TRIS DI PASTA
Drie soorten gevulde handgemaakte pasta

BOCCONCINI AL PEPE
Gebakken stukjes runde diamanthaas met een verse groene pepersaus

VITELLO BOSCAIOLA
Gebakken kalfsmedaillons met een romige saus van
bospaddenstoelen en truffel tapenade

SOGLIOLA & SALMONE
Gestoofde rolletjes tong/zalm filets in een romige saus met
garnaaltjes en een vleugje tomaat

****

PALLETS VAN DESSERT
(3e gang)

KINDER MENU
(3 gangen keuzenmenu voor kinderen tot 12 jaar) € 19.50

VOORGERECHT
(1e gang)

CREMINO
Romige tomatensoep

PROSCIUTTO & MELONE
Ham met meloen

***

HOOFDGERECHT
(2e gang)

PASTINA
Spaghetti met romige rundergehaktsaus en kaas

PIZZETTA
Pizza met tomatensaus en kaas

PROSCIUTTINA
Pizza met tomatensaus, kaas en ham

CARNE
Gebakken biefstuk met friet en mayonaise

PESCE
Gebakken visfilet met friet en mayonaise

***

KINDERIJS
(3e gang)

KERSTMENU
(3 gangen keuzemenu € 39.50)

Voor 26 december hebben wij een aangepaste menukaart
met vele gerechten waaruit u kunt kiezen.
Hiervoor geldt een vaste prijs van € 39.50 p.p.
( kindermenu € 19.50 p.p.)

U kunt reserveren vanaf 17.00 uur
Reserveren is gewenst met opgaven van het tijdstip.
Helaas is het niet mogelijk om tijdens de kerstdag
gerechten mee te nemen of laten bezorgen!
dit om aan onze gasten een
optimale service te kunnen verlenen.
Op 25 en 31 december zijn wij gesloten.
Op 1 januari zijn wij vanaf 17.00 uur geopend.

