Private Dining Klassiek Toscaans
Vanaf 12 personen is er Bij Loes Delfshaven voor Private Dining te reserveren.
Wij nemen u graag mee naar Toscane, de basis van de Italiaanse keuken: eenvoudig maar vol
van smaak. U kunt kiezen uit een 3 of 4 gangenmenu.

Antipasti

€ 5,00

Betekent letterlijk: smaakopwekker vóór de maaltijd. Van oudsher samengesteld uit
producten die konden worden geconserveerd. Onze Antipasti bestaat uit vers bereide
smaakmakers op knapperige tostades. Zowel Vega als met diverse vissoorten. Elk gerechtje
is een smaakbeleving op zich. Staat, zoals traditioneel bedoeld, bij binnenkomst geserveerd
op de tafels.

Contorni

€ 5,00

Vertaald uit het Italiaans, betekent het vervolg op iets wat nog komen gaat. In de Toscaanse
keuken traditioneel een salade. Bij Loes Delfshaven is dat de Salade Caprese. Een
eenvoudige smaakvolle klassieke salade van rucolla, basilicum, buffelmozerella en tomaat en
natuurlijk met een eigen dressing.
In plaats van een salade kan ook gekozen worden voor een Romige courgettesoep met
topping naar keuze: ham, kaas of gerookte zalm.

Piatto Principale

€15,00

Hoofdgerecht. Gekozen is voor Ossobuco Milanese: langzaam gegaarde kalfsschenkel uit de
oven in tomaat/groentesaus, geserveerd met linguine en gremolata. Een heerlijk klassiek
gerecht!
In plaats van Ossobuco kan ook zalm of bospaddenstoelen worden gekozen.

Dolci Pavlova

€ 5,00

Letterlijke betekenis van Dolci: Liefelijk, zacht, zoetvloeiend. Dit is vertaald in een nagerecht
van een langzaam gegaard bol van geklopt eiwit met lobbig geklopt slagroom, lemoncurd,
vers rood fruit en muntblaadjes. Licht verteerbaar!
Mits tijdig aangevraagd, kunnen wij rekening houden met religieuze voorkeuren of
dieetwensen. Vraag naar de mogelijkheden. Alle gerechten zijn vers en huisgemaakt.
*Reserveringen met een lunch of diner vallen onder aangegane overeenkomsten waarop de Uniforme Voorwaarden Horeca
(UVH) van toepassing zijn. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH
zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. De voorwaarden vindt u ook op: www.khn.nl/uvh-nl.

