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Carpaccio classico al tartufo
Dun gesneden rundvlees, rucola, Parmigiano, olijfolie extra vergine,
kappertjes, verse seizoenstruffel

24,00

Salade Caprese al tartufo
Burrata, San Marzano tomaat, olijfolie extra vergine, basilicum,
verse seizoenstruffel

24,00

Risotto Caprese al tartufo
Risotto, tomaat, burrata en verse seizoenstruffel

23,00

Tagliolini al tartufo
Verse tagliolini met verse seizoenstruffel en boter

24,00

Tagliata di Manzo al tartufo
36,00
Filet pur gesneden in dunne plakken, olijfolie extra vergine, frisse salade,
Parmezaanse kaas, krokante pommes pont neuf frieten, sausje van aceto
balsamico di Modena, verse seizoenstruffel

MENU BUON’EATALIA

Pizzetta tartufo
22,00
Mozzarella Fior di latte, Fontina kaas Valle d’Aosta d.o.p., verse truffel

3 OF 4 GANGEN
Het menu wordt enkel per tafel geserveerd en de gerechten kunnen niet aangepast
worden. Vanaf 8 personen is de keuze beperkt tot max. 2 verschillende gerechten per
gang. Dit om lang wachten te voorkomen en de kwaliteit te kunnen blijven verzekeren.

VOORGERECHTEN
Vitello tonnato: dun gesneden kalfsfilet, tonijnmayonaise, kappertjes
of Insalata Caprese: burrata, San Marzano tomaat, pesto van basilicum, Taggiasche
olijven, pijnboompitten
of Melanzane alla Parmigiana: gegratineerde aubergine uit de oven, tomaat,
Parmigiano

Pizzetta carpaccio tartufo
Carpaccio van rund, mozzarella Fior di latte, verse seizoenstruffel

24,00

Pizzetta tartufo con guanciale
Verse pachino tomaatjes, kastanjepaddestoelen, Italiaans wangspek,
stracciatella di bufala, verse seizoenstruffel

25,00

Dama bianca al tartufo
16,00
Vanille ijs met truffelhoning, verse seizoenstruffel en crumble van hazelnoot

A LA CARTE

of Tartare di tonno: rode tonijn, fijn gehakt, avocado, geroosterde sesam, chili-olie

ANTIPASTI - VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN*
Scaloppina Buon’Eatalia: kalfslapje, Parijse champignons, roomsausje, basilicum,
San Marzano tomaat, spekjes, patatjes uit de oven
of Tagliata di Manzo: filet pur gesneden in dunne plakken, olijfolie extra vergine,
frisse salade, Parmezaanse kaas, krokante pommes pont neuf frieten, sausje van
aceto balsamico di Modena
of Tagliata di tonno alla Siciliana: kort geschroeide tonijn, caponata van groenten,
oregano, lente uitjes, olijven, ansjovis, tagliolini bianco
of Costolette alla Milanese: melkkalfkroontje gepaneerd, jonge spinazie, salade,
patatjes uit de oven

NAGERECHTEN
Tiramisu: mascarpone, Amaretto, boudoir koekjes
of Scroppino all’arancia: sorbet van arancello met prosecco en vodka
of Panna cotta: met verse vanille, aardbeien en frambozen
of Dama bianca: vanille ijs met chocoladesaus en verse slagroom
Prijs 3 gangen: € 41,90 / Met wijnen: + € 22,00

*4 GANGEN
Ravioli met ricotta, spinazie, botersausje, verse salie
Prijs 4 gangen: € 51,90 / Met wijnen: + € 26,00

Carpaccio di polpo
Carpaccio van octopus, inktvismayonaise, aardappelen, gekonfijte citroen,
olijven, basilicum

19,00

Carpaccio classico
16,00
Dun gesneden rundvlees, rucola, Parmigiano, olijfolie extra vergine, kappertjes
Vitello tonnato
Dun gesneden kalfsfilet, tonijnmayonaise, kappertjes

17,00

Insalata Caprese 
Burrata, San Marzano tomaat, pesto van basilicum, Taggiasche olijven,
pijnboompitten

16,00

Scampi giganti in crosta di pane (2 stuks)
Grote, sappige scampi gebakken in een korst van Japans broodkruim,
gesmolten tomaat, basilicum en een crostino

22,00

Granchio reale gratinato 
Koningskrab gegratineerd, botersausje, pachino tomaatjes, verse tijm
en zachte look

32,00

Tartare di tonno
Rode tonijn fijn gehakt, avocado, geroosterde sesam, chili-olie

19,00

Melanzane alla Parmigiana 
Gegratineerde aubergine uit de oven, tomaat, Parmigiano

15,00

Antipasti (te bestellen voor 2 personen)
28,00
Diverse charcuterieën en kazen - gegrilde groenten - bruschette tomaat
Antipasti deluxe - plankje met lekkers om te delen 
16,00 pp
(te bestellen vanaf min. 4 personen)
Diverse charcuterieën en kazen - vitello tonnato - gegrilde scampi zuiderse groenten - pizzette margherita - bruschette tomaat

Prijzen in euro

Bent u allergisch voor bepaalde ingrediënten, gelieve dit te melden. Onze verantwoordelijke is op de hoogte van de allergenen in onze gerechten.

SECONDI PIAT TI - HOOFDGERECHTEN

DOLCE - NAGERECHTEN

Filetto di branzino selvaggio
Wilde zeebaarsfilet, vongole, broccoli, polenta, peterseliecoulis, tomaatjes

29,00

Caffè Buon’Eatalia 
Koffie met lekkere kleine onvergetelijke dessertjes

16,00

Granchio reale gratinato
Koningskrab gegratineerd, botersausje, pachino tomaatjes, verse tijm,
zachte look, pasta mezze paccheri

47,00

Tiramisu8,00
Mascarpone, Amaretto, boudoir koekjes

Tagliata di tonno alla Siciliana
Kort geschroeide tonijn, caponata van groenten, oregano, lente uitjes,
olijven, ansjovis, tagliolini bianco

26,00

Scaloppina Buon’Eatalia
Kalfslapje, Parijse champignons, roomsausje, basilicum, San Marzano
tomaat, spekjes, patatjes uit de oven

24,00

Costolette alla Milanese
Melkkalfkroontje gepaneerd, jonge spinazie, salade, patatjes uit de oven

24,00

Tagliata di Manzo
Filet pur gesneden in dunne plakken, olijfolie extra vergine, frisse salade,
Parmezaanse kaas, krokante pommes pont neuf frieten, sausje van aceto
balsamico di Modena

28,00

Ossobuco alla Milanese
Ossobuco klassiek gemaakt, gremolata, risotto met saffraan

26,00

LavAzza café glacé
Zacht gedraaid koffie ijs gemaakt van LavAzza koffie en vanille ijs
met een crumble van hazelnoot

7,00

Dama bianca
Vanille ijs met chocoladesaus en verse slagroom

8,00

Scroppino all’arancia
Sorbet van arancello met prosecco en vodka

8,00

Panna cotta
Met verse vanille, aardbeien en frambozen

8,00

Pizzetta Nutella
Kleine pizza met Nutella, aardbeien en crumble van hazelnoot

8,00

Zie ook onze drankenkaart voor alcoholische koffie en Grappa

CONTORNI - BIJGERECHTEN

PIZZET TE ‘TRE STELLE’ - KLEINE PIZZA’S ‘3 ’

Pommes pont neuf frieten

4,00

Aardappelen uit de oven

4,00

Tagliolini aglio olio

4,00

Tagliolini met tomatensaus

4,00

Gemende salade

4,00

Warme groenten

4,00

PASTE È RISOT TO - KLEINE PASTA’S EN RISOT TO
Ravioli ricotta
Ravioli met ricotta, spinazie, botersausje, verse salie

13,00

Tagliolini al tartufo
Tagliolini met verse seizoenstruffel en boter

24,00

Orecchiette con sugo di salsiccia fresca e finocchietto
Kleine oortjes pasta, tomatensaus van Italiaanse worst met venkelzaadjes
en spinazie

15,00

Spaghetti al ragu di vitello
Spaghetti alla Bolognese met gehakt van kalfsvlees

14,00

Spaghetti vongole verace
Spaghetti met vongole schelpen, look, pacchino tomaatjes, peperoncini

16,00

Cavatelli con mozzarella di buffalo
Pasta, pacchino tomaatjes, buffelmozzarella en slaharten

13,00

Calamarata Napoletana
Ringpasta met kleine inktvisjes en tomaten uit Napels

15,00

Tagliolini granchio reale
Tagliolini met verse tomaten, koningskrab, chili, basilicum en peterselie

24,00

Risotto Caprese
Risotto, tomaat en burrata

15,00

Tartufo22,00
Mozzarella Fior di latte, Fontina kaas Valle d’Aosta d.o.p., verse truffel
Margherita d.o.p.
Tomatensaus, mozzarella Fior di latte, basilicum

8,00

Vegetariana10,00
Tomatensaus, mozzarella Fior di latte, oregano, gegrilde groenten
Quattro Stagioni
Tomatensaus, mozzarella Fior di latte, oregano, gekookte kruidenham,
kastanje paddestoelen, taggiasche olijven, artisjok

10,00

Carbonara pancetta
Mozzarella Fior di latte, Parmigiano, Italiaans spek, ei, look

10,00

Buon’Eatalia10,00
Mozzarella Fior di latte, venkelworst, cime di rape, pachino tomaatjes, 
Parmigiano reggiano d.o.p.
Dario10,00
Mozzarella Fior di latte, pachino tomaatjes, pikante salami,
buffelmozzarella
San Daniele
San Daniele 24 maanden gerijpt, buffelmozzarella, rucola, pachino
tomaatjes, Parmigiano, olijfolie

11,00

Astice28,00
Kreeft, burrata, pachino tomaatjes, courgette, bieslook, basilicum,
peperoncini
Tartufo nero guanciale
Verse pachino tomaatjes, kastanjepaddestoelen, Italiaans wangspek,
stracciatella di bufala, verse seizoenstruffel

25,00

Calzoncino10,00
Calzone, tomatensaus, mozzarella Fior di latte, gekookte kruidenham,
champignons, taggiasche olijven, artisjok
Carpaccio tartufo
Carpaccio van rund, mozzarella Fior di latte, verse seizoenstruffel

17,00

Om lang wachten te voorkomen en de kwaliteit te kunnen blijven verzekeren, vragen we om vanaf 6 personen te kiezen uit max. 4 gerechten per gang per tafel en vanaf 9 personen uit max. 3 gerechten per gang per tafel.

Zuivelmarkt 22
3500 Hasselt
011 71 19 00
info@buoneatalia.be
www.buoneatalia.be

