
PUUR GIANNI

Insalata pasta o riso
Rucola, pomodori, olive, Parmiggiano, pesto di pistacchio

Rucola, tomaatjes, olijven, Parmezaanse kaas, pistachepesto

Melanzane, zucchine, caperi, origano e prezzemolo
Aubergine, courgette, kappertjes, oregano en peterselie

3,75
Pasta al forno, indien er een oven aanwezig is

Lasagna al ragù - Lasagne met ragout

Pasticcio con besciamella e pomodoro
Verschillende soorten pasta met beschamelsaus en tomaten

Cannelloni alla Bolognese
Gevulde deegrolletjes met Bolognese saus

4,50
Bruschette

Prosciutto di Parma e mozzarella - Parmaham en mozzarella

Verdure - met seizoensgroenten

Del pizzaiolo - fantasie van de chef
2,75

Dolce
Tiramisu gusti limoncello o cioccolato e noci

Tiramisu smaken limoncello of chocolade en nootjes

Panna cotta gusti frutti di bosco o ananas o grappa
Roomtoetje, smaken bosfruit of ananas of grappa

Crostata - Italiaans gebak met seizoensfruit of creme
klein 3,50 - groot 5,50

Kok aan huis en pizza op lokatie  -  Rondeel 11,  5509  NK  Veldhoven,  T  06 - 338 131 23  -  info@puurgianni.nl  -  www.puurgianni.nl
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Panne Italiano e salatini, Italiaans brood en toast
Panne, burro e tapenade

Brood, boter en huisgemaakte tapenade 
2,75

Zuppa, soepen
Minestrone con pesto - Minestrone met pesto

Pomodoro, rosmarino e gorgonzola
Tomatensoep met rozemarijn en gorgonzola

Zuppa di cipolle con straciatella - Uiensoep met geklopt ei
3,50

Insalata
Insalata del pizzailo - Diverse soorten sla met olijfjes, kappertjes, 

vijgen, balsamico en honing

Insalata Caprese - Mozzarella, basilicum, rucola
3,75 en 3,50

 Antipasto Italiano
Proscuito, salumi, formaggio, soto aceti - Italiaanse vleeswaren

zoals proscuito di Parma, salami’s, kazen en ingemaakte groenten

Vitello con maionese al tartufo - Kalfsvlees met truffelmayonnaise
5,50 en 4,50

Spiedini, houten spiesjes
Mozzarella, olive, pomodori - Mozzarella, olijfjes en tomaatjes

Carciofi, pepperoni, zucchine - Artisjok, paprika en courgette
3,50


























