MENUKAART BEZORGEN EN AFHALEN
Beste liefhebber...
Graag delen we in deze bijzondere tijd een nieuwtje.
Sorrentino komt naar u toe de komende tijd!
Graag zien we uw bestellingen tegemoet en komen wij uw
bestelling bezorgen om er een aangename avond van te maken
in uw eigen huis met onze vertrouwde kwaliteit!
Uiteraard kunt u ook ouderwets bellen, een bestelling doen en
deze op de afgesproken tijd afhalen. Een goede reden om even
op de fiets te springen.
A presto!

Sorrentino
Stadsgravenstraat 34-36a
7511 ES Enschede
Tel: (053) 750 5166
info@sorrentino.nl
Dinsdag t/m zondag van 16:00 tot 21:00.

ANTIPASTI VOORGERECHTEN
€ 11,50

VITELLO TONNATO
Vers gebraden dungesneden kalfsfilet met een huisgemaakte tonijnsaus

€ 8,50

CAPRESE DI BUFALA
De beroemde Mozzarella di Bufala met een salade van verse tomaatjes en
basilicum

€ 12,00

ANTIPASTI NAPOLITANA
Typisch Zuid-Italiaanse voorgerecht met een combinatie van vleeswaren,
gegrilde groenten, Mozzarella di Bufala en Italiaanse kazen

€ 9,50

ANTIPASTI VEGETARIANA
Een vegetarisch variant van de Antipasti Napolitana met Mozzarella di Bufala,
gegrilde groenten, Italiaanse kazen , licht-pittig aangemaakte olijven,
zongedroogde tomaatjes en één bruschetta

€ 11,50

CARPACCIO
Verse runderhaascarpaccio met balsamico dressing, zongedroogde tomaten,
geroosterde pijnboompitten en geraspte Parmezaanse kaas

€ 5,00

PANINI CALDI
Verse warme stukjes brood uit de oven met huisgemaakte knoflooksaus

INSALATE SALADES
€ 7,00

SALADE TONNO
Gemengde sla met tomaten, rode ui, Kalimata olijven, olijfolie en tonijn

€ 7,00

SALADE GEGRILDE GROENTE
Gemengde sla met tomaten, rode ui, Kalimata olijven, olijfolie, gegrilde
courgette, paprika en aubergine

€ 7,95

SALADE POLLO
Gemengde sla met tomaten, rode ui, Kalimata olijven, olijfolie met gebraden kip

€ 7,95

SALADE CARPACCIO
Gemengde sla met tomaten, rode ui, Kalimata olijven, olijfolie met carpaccio van
ossenhaas en pijnboompitten
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PRIMI PIATTI EERSTE GANG
€ 15,50

PAPPARDELLE AL RAGU DI CINGHIALE
Brede lange pastavariant met heerlijke zachte wildzwijn ragout

€ 12,50

SPAGHETTI ALLA SICILIANA
Verse spaghetti met een Siciliaanse tomatensaus met aubergine en basilicum

€ 12,50

GARGANELLI AL FORNO
Verse variant van penne in een heerlijke tomatencrème saus met Parmaham en
oesterzwammen, uit de oven gegratineerd met Parmezaanse kaas

€ 15,00

TAGLIONE ROSSE AI GAMBERI
Verse rode tagliatelle met gamba’s, gebakken met tomaatjes en basilicum

€ 13,00

CANNELLONI VEGETARIANA
Met ricotta en spinazi gevulde deegrolletjes uit de oven in romige tomatensaus

€ 12,50

FAGOTTINI DI PERE
Verse pasta gevuld met peer en romige kaas

€ 12,50

MEZZA LUNA
Verse pasta gevuld met ricotta en spinazie in een romige sausje

€ 12,50

LASAGNA SORRENTINO
Huisgemaakte Napolitaanse lasagne gevuld met gehakt, ham en mozzarella

€ 13,00

RISOTTO AI FUNGHI
Zachte risotto met diverse soorten paddestoelen

€ 14,00

RISOTTO ALLA PESCATORE
Zachte risotto met calamari, mosselen, garnalen en zalm

Tel: 053 750 5166 | Stadsgravenstraat 34-36a | Enschede | info@sorrentino.nl

SECONDI PIATTI HOOFDGERECHTEN
VLEESGERECHTEN
€ 20,00

TAGLIATA DI MANZO
Gegrilde gesneden ossenhaas, geserveerd op rucola met Parmezaanse kaas
met een crème van balsamico azijn

€ 20,00

RIBEYE AL GORGONZOLA
Ribeye met rode port in gorgonzolasaus

€ 23,50

GRIGLIATA MISTA DI CARNE
Mix van gegrilde lamshaas, ossenhaas, ribeye en lamskotelet

€ 22,50

FILETTO DI AGNELLO CON SALSA DI FICHI
Gemarineerde lamshaas met gebakken oesterzwammen en balsamico
vijgensaus

€ 22,50

FILETTO DI BUE CON SALSA DI TARTUFO
Tournedos gegaard naar uw wens, geserveerd met een saus van rode wijn en
truffel met Italiaanse uitjes

€ 18,50

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA
Kalfsoester met salie, Parmaham en gesmolten mozzarella in een lichte
wittewijnsaus

VISGERECHTEN
€ 19,00

BRANZINO ALLA ZAFFERANO
Zeebaarsfilet uit de pan met knoflook in witte wijn met saffraan saus

€ 22,00

TRIO DI PESCE
Mix van tonijn, gambas en zeebaarsfilet

€ 21,00

GAMBERONI AL VINO BIANCO
Vijf grote gambas in witte wijnsaus

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse groenten
of gemengde salade en aardappeltjes uit de oven
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PIZZE PIZZA’S
€ 7,95

MARGHERITA
Tomatensaus en kaas

€ 10,00

SORRENTINO
Tomatensaus, kaas, verse paprika, gebakken aubergine en courgette

€ 12,50

GORGONZOLA
Tomatensaus, kaas en Gorgonzola kaas

€ 8,50

SALAMI
Tomatensaus, kaas en salami

€ 8,50

PROSCUITTO
Tomatensaus, kaas en ham

€ 9,50

ANANAS
Tomatensaus, kaas, ham en ananas

€ 11,00

CALZONE AMALFI
Dubbelgeslagen pizza met tomatensaus, kaas, champignons, ham en salami

€ 12,00

QUATTRO STAGIONI
Tomatensaus, kaas, ham, salami, verse paprika en champignons

€ 12,50

CARBONARA
Tomatensaus, kaas, ham, salami, spek en ui

€ 12,50

POLLO
Tomatensaus, kaas, gebakken kipfilet, ui en paprika

€ 13,50

PARMA
Tomatensaus, kaas, verse Parmaham, rucola en Parmezaanse kaas

€ 14,50

CARPACCIO
Tomatensaus, kaas, carpaccio, zongedroogde tomaatjes, rucola,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas

€ 13,00

TONNO
Tomatensaus, kaas, tonijn, ui en rucola

€ 13,00

VIETRI
Roomsaus, kaas, verse Roma tomaten, zalm en rucola

€ 14,00

MARINARA
Tomatensaus, kaas, mosselen, garnalen, zalm en tonijn
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DOLCI NAGERECHTEN
€ 6,50

TIRAMISU DI PINO
Dagverse huisgemaakte tiramisu van de chef

€ 6,50

TORTA CAPRESE
Dagverse huisgemaakte chocoladetaart

€ 12,50

PIZZA NUTELLA

DRANK
€ 13.00

PINOT GRIGIO
Witte wijn: fris, levendig, uitstekende consistentie

€ 13.00

PRIMITIVO ROSSO
Rode wijn: elegant en harmonieus

€ 3.00

PERONI
Italiaans bier
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