Italiaans – Argentijns

Familia menu
3 gangen
Voorgerecht
Vitello – truffel crème – Parmezaan
*
Rode biet carpaccio – perzik – geitenkaas
*
Gamba’s – salsa

Hoofdgerechten
Filetto di Maiale (Varkenshaasje) – Anti Boise van zongedroogde tomaatjes
*
Entrecote – mango chutney
*
Dorade filet – citrusgremolata
*
Tagliatelle – truffel saus – paddenstoelen – groene asperges
*
Tagliatelle – Arrabiata

Dessert
Koffie of thee
*
Dame blanche
*
Chocolade lava cake

Aperitief
APEROL SPRITZ
Proef de Italiaanse zon in een fris en bitterzoete mix van Aperol, Prosecco en
bruiswater.
CRODINO
Het Italiaans bitterzoete aperitief zónder alcohol, mét een stevige bite.
CAMPARI TONIC
Bitter, kruidig en fris: Italiaans temperament afgeblust met veel ijs, partje limoen.
LIMONCELLO SPRITZ LUXARDO
Het zalige frisse Italiaanse drankje op basis van citroenen is nóg verfrissender in
combinatie met Prosecco en veel ijs.

Prosecco
Mousserende wijn met een fijn en licht fruitig aroma

Port LBV2012

Antipasti
Antipasti di carne
Italiaanse vleeswaren
18,75
Familia misto
assortiment van vis, vlees en vegetarische gerechten
19,75
Brood
aioli - kruidenboter - tapenade
7,75
Scampi’s
Gekruide krokante scampi
6,75
Crispy jalapeños
Gevulde pepers
6,75
Anjovistempura
Anjovis met een krokant laagje – citroen remoulade
7,75

Voorgerechten
Zuppa di pomodoro
Vegetarische tomatensoep
6,75
Gamba kroketjes
Twee kroketjes gevuld met gamba ragout
7,75
Carpaccio
ossenhaas - truffel crème - Parmezaan
11,75
Zucchini
Dun gesneden courgette - zongedroogde tomaten dressing - geitenkaas
7,75
Vitello tonnato
Kalffricandeau dun gesneden – Tonijnsaus – Parmezaan
10,75
Burrata
Zachte kaas gemaakt van Mozzarella en room – Basilicum – tomaat
8,75
Avocado
Geitenkaas – tomaat - komkommer
8,75

Carne
T-bone steak
Grote steak dat van de dunne lenden van de rund wordt gesneden - Gegrild met sud
en sol marinade – Paprika tapenade
31,75
Spare ribs a la Familia
Malse big ribs – knoflooksaus
19,75
Entrecote
Entrecote is een premium gesneden stuk rund van de dunne lenden en heeft een
klein vetrandje – Van de grill - mango chutney
23,75
Filetto di Maiale
Zacht gegaard varkenshaasje – anti boise van zongedroogde tomaatjes
18,75
Grain-fed
Graan gevoerd biefstuk van de grill - chimichurri
19,75
Ossenhaassteak
Malste stuk rund van de grill - Gorgonzola saus
23,75
Maialino da latte
Speenvarken rack – honing thijm jus – paddenstoelen
17,75

Pescado
Dorade
Filet op de huid gebakken wit vis – citrusgremolata – olijfolie
18,75
Zwaardvis
Stevige vis – knoflook olie – spinazie – zeekraal
Keuze bijgerecht: Tagliatelle pesto, aardappeltjes uit de oven of grof vers gesneden friet

Burgers
Familia
100 % beef - kaas - bacon – augurk – burger uiensaus
15,75
Italian
100 % beef – zon gedroogde tomaat ricotta - parmaham – truffle crème
16,75
Argentina Picante
100% beef – jalapenos – pikantesaus – gekarameliseerde uien – gorgonzola
16,75
Vegetarische slager
Vegetarische burger – avocado stukken – kruiden crème
15,75
Zalm burger
Zalm burger – ravigotesaus – ansjovis – augurk
15,75
De burgers worden rijkelijk opgemaakt met frisse salade en geserveerd met
grof vers gesneden friet

Bambini menu 7,75
Tagliatelle Bologna
Tagliatelle Carbonara
Friet frikandel
Friet kroket
Friet kipnuggets
Friet kaassoufflé
*
Kinderijsje:
Softijs

Bambini menu is tot 14 jaar.

Pasta
Tagliatelle: Keuze uit smaakvolle sauzen
Truffel - groene asperges – paddenstoelen
15,75
Scampi - pernod – spinazie
17,75
Frutti di mare – romige zachte saus
15,75
Bologna - tomatensaus – gehakt
14,75
Carbonara - pancetta – prei
14,75
Serranoham - pesto - zongedroogde tomaat
14,75

Ravioli
Arrabiata – ravioli
14,75
Truffel – groene asperges – paddenstoelen – ravioli
15,75

Salades
Maaltijd salades met keuzes uit:
Truffel – ossenhaaspuntjes – pijnboonpitjes – truffel crème – aardappeltjes
14,75
Gerookte zalm - roze garnalen – avocado – haricots verts
13,75
Groene asperges – geitenkaas – gekarameliseerde noten
12,75
Caprese - mozzarella - tomaat – parmaham
13,75

Desserts
Lava chocolade cake
8,75
Cheese cake
7,75
Vanille ijs met chocolade saus
7,75
Pistache ijs – boerenjongens coulie
7,75
Stracciatella ijs – stoofpeer
7,75

Koffie met lekkers
Irish Coffee | Jameson Whiskey
French Coffee | Grand Marnier
Italian Coffee | Amaretto
American Coffee | Baileys
Spanish Coffee | Licor 43

Wijnkaart
Witte wijnen
Verdicchio |
Bleekgele, heldere kleur. Voorjaarsbloesem in de geur met tonen van citrus
en abrikoos. Lichtvoetige, fris fruitige wijn met en kemerkend bittertje in de
afdronk.
Chardonnay|
Zuiver en fris aroma met florale tonen en muskaat. Volle, evenwichtige smaak
met een frisse afdronk
Sauvignon Blanc|
Deze bijna tintelende wijn verleidt de zintuigen met zijn frisheid, zijn sappige
fruit en zijn soepele, mondvullende smaak
Pinot grigio |
Pinot grigio catarratto is gemaakt van 30% grigio en 70% cattarrato druiven.
Het geeft deze Siciliaanse witte wijn een krachtig bouquet van citrus en
tropisch fruit.

Rode wijnen
Montepulciano |
Frisse rode wijn met rijp rood fruit in het aroma. De smaak is soepel waarin het
rode fruit domineert en zachte tannines
Chianti |
Helderrode wijn met veel vers rood fruit in de geur. Sappige smaak met een
frisse ondertoon.
Malbec |
Kruidige rode wijn met een mooie concentratie van een frisse en volle smaak.
De afdronk is geurig en pittig.
Cabernet Sauvignon |
Diepe, paars-rode kleur in het glas. Intense neus van zwarte peper en kruiden.
Aroma’s rood en zwart bosfruit met een mooi, lange afdronk
Valpolicella |
Mooie fluweel zachte wijn, zwoel en warm. Kersen en kruidig

Rose wijn
Les Embruns |
Uit het hart van de Carmarque komt deze frisse biologische zomer rosé. Licht
van kleur en zacht en fruitig maar toch droog van smaak.

Reserveren via Familiamaastricht@gmail.com of ga naar onze website
www.familiamaastricht.nl

