!! TAKE AWAY !!
Alle gerechten kun je
meenemen…
SECONDI - hoofdgerechten
ANTIPASTI - voorgerechten

PIATTO DEL GIORNO (*)

BURRATA
♥ Romige mozzarella, gegrilde groenten,
olijfolie, balsamicostroop………………………12,50

Carpaccio di BARBABIETOLE
♥ Bietencarpaccio, rucola, geitenkaas, pistacheKruim, sinaasappeldressing…………………....9,95

CARPACCIO (rund)
♥ Toef sla, Parmezaan, zontomaatjes,

pittenmix, truffelmayo.....................................10,95
ZUPPA (*)………………………………………5,75
♥ Duo van soep uit eigen keuken, soepstengel

RISOTTO FUNGHI
♥ Huisgemaakte risotto, paddenstoelentruffelroomsaus, rucola, Parmezaan…………….….12,50

GAMBERI AGLIO
♥ Gepelde garnalen, warme knoflookroom,
rode pesto, tikje pikant!..................................12,00

FLAMMKUCHEN
Dunne krokante bodem, crème fraîche met:

♥ Ui, spekjes, Emmentaler & Gruyère kaas...11,75
♥ Parmaham, Parmezaan, rucola……….......11,75
♥ Peer, gorgonzola, mozzarella,
balsamicostroop………………………………..12,75
♥ Peperoncino: Tomatensaus, mozzarella,
pittige salami……………………………………12,75

TORTA

MARGHERITA

♥ Cranberries pecannoten taart……………….4,95
♥ Taart van de dag, vanaf……………………...4,95

♥ Tomatensaus, mozzarella, basilicum……...9,75

GELATO

PEPERONCINO

SGROPPINO

TORELLONI (spinazie, ricotta)

♥ Tomatensaus, mozzarella, gorgonzola,
geitenkaas, artisjokken………………………..15,00

Wij maken de lekkerste van ‘t Gooi!
♥ Citroenijs, Vodka, Prosecco……………..…..8,25

♥ Paddenstoelentruffelroomsaus, rucola,
Parmezaan……………………………………...15,75

PARMIGIANA

TIRAMISU

SPAGHETTI Bolognese

♥ Tomatensaus, mozzarella, Parmaham,
Parmezaan, rucola…………………………….15,50

♥ Natuurlijk huisgemaakt!..……………..……...5,25

♥ Rundergehakt, tomaten-groentensaus,
Parmezaan…………………………………… ..12,50

NAPO-TONNO

♥ Warm chocoladetaartje……..………………..7,15

♥ Pasta van de week…………………….......15,95

♥ Bord Italiaanse vleeswaren, kaas, garni…15,00
♥ XXL Plank Italiaanse vleeswaren, kaas,
olijven, gevuld pepertje………………………..22,50

♥ Dessert van de dag…………………………..4,95

FORMAGGI DI ROSA

♥ Italiaans brood, huisgemaakte knoflookmayonaise………………..……………………..3,75

TAPAS Italia (om te delen!) kan ook vegetarisch

(bij meer dan 8 pizza’s worden ze in etappes geserveerd)

DESSERT DEL GIORNO

♥ Citroen / vanille / aardbei / chocolade
een mooie bol ijs, vanaf…………………..…….1,95

PANE

♥ Focaccia knoflookpizza (8 punten)………...9,00

PIZZA - uit onze steenoven, vanaf 17 uur

DOLCI - nagerechten

♥ Tomatensaus, mozzarella, pittige salami…12,50

♥ “Buurthap” (alleen doordeweeks!)……….12,00

PIZZA MARCO

SALADE Zalm, Kip of Geitenkaas?
Vertel ons wat je zou willen, dan kijken wij wat
mogelijk is?

PASTA DELLA SETTIMANA (*)

PASTA Pesto-Salmone

♥ Tomatensaus, mozzarella, tonijn, ansjovis,
rode ui, kappertjes, olijven……………………15,75

♥ Spaghetti, gerookte zalmsnippers, pestoroom,
Parmezaan…………………………………… ..15,00

TARTUFO

SCALOPPINE

♥ Truffelmarscapone, mozzarella, pancetta,
champignons, witte ui, rucola………………...17,25

♥ Gepaneerde schnitzel (varken), kleintje sla,
aardappelgarnituur……………………………..15,00

(NB. dit is een witte pizza “Bianca” zonder tomaat!)

CONFIT DE CANARD

♥ Tomatensaus, mozzarella, beenham,
buffelmozzarella, cherrytomaatjes,

♥ Gekonfijte eendenbout, knoflookjus,
aardappeltjes uit de oven, groentenmix..……22,50

OSSOBUCO
♥ Gestoofde kalfsschenkel, eigen jus, rode wijn,
risotto, groentenmix..………………………..…20,95

!! OSSENHAAS PANNETJE !!
♥ Met pan op tafel, in de jus, brood,
aardappeltjes uit de oven, kleintje sla………..25,95

ORTOLANA
♥ Tomatensaus, mozzarella, gegrilde
groenten, geitenkaas…………………………..15,00

PIZZA ZUCCA
♥ Tomatensaus, mozzarella, pompoen,
geitenkaas, gekarameliseerde rode ui…….…16,00
PIZZA DEL MESE iedere maand anders
♥ vraag naar de samenstelling…...................14,95

♥ Vier soorten Italiaanse kaas, truffelhoning..10,75
- Lekker met een glaasje port!

CATERING – En… Rosa’s Cantina verzorgt
ook uw feestelijke en/of zakelijke lunch, high tea,
borrel, diner, feest, barbecue, wijnproeverij,
kookworkshop, bedrijfs- (vaar) uitje, disco, (kinder)
verjaardagen etc. bij ons of op iedere gewenste
locatie. Vraag ons vrijblijvend!

!! LUNCH !! – open voor lunch op…
Gesloten op maandag & dinsdag (partijen op aanvraag)

Extra! MESCLUN

Mocht je een allergie hebben, meld het aan onze
bediening zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

PIATTO DI FORMAGGI

♥ WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG vanaf 10uur
♥ ZATERDAG & ZONDAG vanaf 14uur

♥ Visspecialiteit van de dag, vanaf…………..19,50

(*) vraag aan ons team

- Extra lekker met een glaasje Limoncello of rode dessertwijn!

CANTINA……………………………………...15,00

PESCE SPECIALE (*)

♥ sla, tomaat, komkommer, radijs, pittenmix,
balsamicodressing………………………..…..…4,25

TORTINO caldo al CICCOLATE

Buurtborrel iedere laatste vrijdag van de maand
met borrelhappen van het huis…

BAMBINI De meeste gerechten zijn in
kinderportie (t/m 12 jaar) verkrijgbaar, vanaf....7,95

Bestellen om mee te nemen?
Woensdag t/m zaterdag tot 22 uur, zondag tot 21 uur!
Rosa’s Cantina ♥ Oud Loosdrechtsedijk 272 ♥ Oud
Loosdrecht ♥ T. 035-5825751 / 06-54781381
www.rosascantina.nl

