VOORGERECHT
Carpaccio van ossenhaas

met truffelmayonaise en schuim van Parmezaan

9.50
10.50

met bosvruchten dressing en ingelegde sjalot

11.50

Coquilles met bisque en schuim van prosecco
Zacht gegaarde rosbief

Portobello

8.50
6.50

met geitenkaas en couscous parels

Soep van de dag

3 GANGEN MENU
17.50

AL ONZE GERECHTEN ZIJN OOK
TE BESTELLEN VOOR KINDEREN
IN EEN KLEINE PORTIE

Soep van de dag

PASTA’S

Pizza naar keuze
Italiaans ijs met slagroom

HOOFDGERECHT
Shortrib met polenta en
jus van kastanjes

OPEN
WOE T/M ZON
16.00-21.00 U

19.50

Slibtong met boter,
limoensaus en
gekarameliseerde witlof

22.50

Hertbiefstuk met
sinaasappelsaus, stoofpeer en pruim

23.50

met ganzenlever

+2

RESERVEREN
Dat kan via
reserveren@lapazienza.nl
of 0316-248989

LA PAZIENZA
PROEVERIJ
27,50
Soep van de dag
Tussengerecht
Hoofdgerecht
Pasta gerecht
Dessert

Tagliatelle bolognese

12.00

Ravioli
met paddestoelen
porcini creme en
taleggio saus

13.50

Zwarte spaghetti
met crème van
mosselen en kaviaar

18.50

PIZZA’S
Margherita

7,50

Tartufo

11,50

Tonno

10,50

Tomatensaus, truffelmascarpone,
parmaham en parmezaanse kaas

Wist je dat..
...je bij ons ook pizza’s
kunt afhalen? Op die manier
geniet je van heerlijk eten,
maar dan aan je eigen keukentafel. Vraag onze bediening
voor meer informatie.

SALADES

Tomatensaus, mozzarella,
rode ui en tonijn

Salami

9,50

Pizza zalm

11,50

Calzone

11,50

pizza met carpaccio van zalm,
gegrilde courgette en dille dressing

Salade met quinoa,
Pizza La Pazienza
feta kaas, gerookte kip
Pizza met tomatensaus, mozarrella, gorgonzala,
en honing mosterd
dressing
9.50 walnoten, rucola en balsamico dressing
Gemengde salade met
Pizza pancetta é funghi
eendenfilet, vijgen en
dressing van aardbei 11.50 Pizza met tomatensaus, mozarrella,

Dessert
Dessert plank vanaf 2 personen
Gateau chaud, chocolade
lava cake met vanille ijs
Tiramisu
Italiaans ijs met slagroom

10,50

10,50

pancetta, portobello en rucola

13,50

8.50
7.50
6.50

La Pazienza
Dorpstraat 86
6909 AP, Babberich
Tel: 0316 - 248 989
Volg ons op
Facebook en Instagram

@ lapazienzaristorante

www.lapazienza.nl

