MENU BUON’EATALIA
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 tonato uit Fassone (Piëmonte) Specialiteit!
of
San Marzano tomaten – burrata – basilicum – crumble van zwarte olijven – olio Extra Vergine
of
Huisbereide kaaskroketten gevuld met: Parmezaan– Pecorino – Parmaham
of
Duo van kingkrabpoten en XL langoustine – boter – olijfolie – San Marzano tomaten – Tropea ui – rozemarijn – tijm
(Suppl. € 12)

HOOFDGERECHTEN *
Kalfslapje ‘Buon’Eatalia’ – Parijse champignons – roomsausje – basilicum, verse tomaat – spekjes – verse tagliolini
of
Tagliata van gegrilde ossenhaas ‘Prime beef grain fed’ – rozemarijnolie – rucola – Parmezaan – aardappelen uit de oven
of
Kabeljauwhaas op vel – korst van groene kruiden – spinazie – brunoise van groenten – aardappelpuree
of
Paccheri – courgette – scampi

NAGERECHTEN

Zuivelmarkt 22
350 0 Hasselt
011 71 19 0 0
info@buoneatalia.be

Huisgemaakte Tiramisu
of
Moelleux van chocolade met vanille ijs
of
Panna cotta van rode vruchten
of
Scroppino – citroen – vodka

Prijs 3 gangen: € 49,90 / Met wijnen: + € 22,00

* 4 gangen
Ravioli – ricotta – spinazie – botersausje – salie

Prijs 4 gangen: € 59,90 / Met wijnen: + € 26,00

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

RISTORANTE . PIZZERIA . GRILL

PRIJZEN IN EURO

A L A CARTE

PRIJZEN IN EURO

KINDERGERECHTEN

VOORGERECHTEN
Carpaccio van Wagyu rund, klassiek gebracht 
17,00
Vitello tonato uit Fassone (Piëmonte) Specialiteit!17,00
San Marzano tomaten – burrata – basilicum – crumble van zwarte olijven – olio Extra Vergine
17,00
Tartaar van tonijn – avocado – licht pikante chili olie Super lekker!!24,00
Salade scampi – zachte crème van paprika – vinaigrette van framboos en honing
20,00
Scampi – gegrild – verse tartaarsaus – frisse salade 
20,00
Duo van kingkrabpoten en langoustine – boter – olijfolie – San Marzano tomaten – Tropea ui 
29,00
rozemarijn – tijm
Huisbereide kaaskroketten gevuld met: Parmezaan – Pecorino – Parmaham
17,00
Gegratineerde aubergine uit de oven (Melanzane alla Parmigiana) 
17,00

HOOFDGERECHTEN
Ossobuco van Zeeduivel – witte wijnsaus – mediterraanse wijze – gebakken aardappelen
Kabeljauwhaas op vel – korst van groene kruiden – spinazie – brunoise van groenten – aardappelpuree
Tagliata van tonijn – sesamzaad – paksoi – gesmolten tomaat – geplette aardappelen
Duo van kingkrabpoten en XL langoustine – boter – olijfolie – San Marzano tomaten – Tropea ui 
rozemarijn – tijm – tagliolini
Tagliata van gegrilde ossenhaas ‘Prime beef grain fed’ – rozemarijnolie – rucola – Parmezaan 
patatjes uit de oven of frieten
Ossenhaas ‘Prime beef grain fed’ – saus van Valpolicella – lardo di Colonnata – gevulde courgette 
patatjes uit de oven of frieten
Kalfslapje ‘Milanese’ – krokant korstje – tagliolini pomodoro of patatjes uit de oven met een frisse salade
Kalfslapje ‘Buon’Eatalia’ – Parijse champignons – roomsausje – basilicum – verse tomaat – spekjes
verse tagliolini of patatjes uit de oven
Kalfslapje – citroen, witte wijnsaus – frisse salade – verse tagliolini of patatjes uit de oven
Ossobuco klassiek – verse tagliolini

28,00
28,00
29,00
48,00
32,00
32,00
25,00
26,00
25,00
28,00

Kalfslapje ‘Milanese’ met taglioni pomodoro of patatjes uit de oven en slaatje
Ossenhaas – jonge spinazie – crèmige kalfsjus en frieten
Spaghetti met Bolognesesaus
Pizza Topolino (Margherita) 

PASTA
Spaghetti – knoflook – olijfolie – pikante pepers
Tagliolini – botersausje – verse zomertruffel
Ravioli – ricotta – spinazie – botersausje – verse salie (veggie)
Cavatelli – kerstomaten – rucola – buffel mozzarella (veggie)
Spaghetti – vongole verace – look – peperoncino – pachinotomaat
Paccheri – scampi – courgette
Orechiette – artisanale licht pikante venkelworst – spinazie Super lekker!!
Penne Bolognese
Vraag ook aan uw kelner onze suggesties pasta’s!

RISOT TO
Risotto pijlinktvis – inkt van sepia

16,00
17,00
14,00
10,00
VGHG

12,00 15,00
22,00 28,00
13,00 16,00
15,00 18,00
16,50 19,50
17,00 20,00
15,0018,00
14,00 17,00

VGHG

16,00

19,00

NAGERECHTEN
Huisgemaakte Tiramisu 
Moelleux van chocolade met vanille ijs 
Panna cotta van rode vruchten
Semifreddo van hazelnoten – chocolade 
Scroppino – citroen – vodka 
LavAzza Café Glacé 
Pizza Nutella (te bestellen tot 22 u) 
Vanille kinderijsje met chocolade crackers 
Zie ook onze drankenkaart voor alcoholische koffie en Grappa.

10,00
10,00
10,00
10,00
8,00
9,00
9,00
7,00

PRIJZEN IN EURO

PIZZA

PIZ Z A ME T TOM ATENSAUS

Stel je eigen unieke pizza samen en kies 2 of 4 soorten uit ons assortiment van pizza’s:

‘PIZ Z A AL ME TRO’
Pizza Al Metro (4 soorten) 1 m

68,00

Pizza Al Metro (2 soorten) 50 cm

34,00

PIZ Z A ZONDER TOM ATENSAUS
Pizza Pane
Aperitiefpizza – olijfolie – knoflook – rozemarijn

PRIJZEN IN EURO

9,00

Pizza Margherita
Tomatensaus – mozzarella

13,00

Pizza Vegetariana
Tomatensaus – mozzarella – gegrilde groenten

15,00

Pizza Prosciutto cotto
Tomatensaus – mozzarella – gekookte ham

15,00

Pizza Salami Felino
Tomatensaus – mozzarella – salami Felino

15,00

Pizza Salami Piccante
Pikante salami uit Calabrië ‘Spianata dela Sila’ – tomatensaus – mozzarella

15,00

Pizza Tonno
Tomatensaus – mozzarella – tonijn – ui

15,00

Pizza San Daniele
San Daniele ham – Rucola – buffelmozzarella – Parmezaan – olijfolie

16,00

Pizza Quattro Stagioni
Tomatensaus – mozzarella – gekookte ham – champignons – zwarte olijven – artisjok

16,00

Pizza Quattro formaggi
4 kazen

15,00

Pizza Scampi
Tomatensaus – mozzarella – knoflook – scampi

17,00

Pizza Dario
Mozzarella – pachinotomaatjes – pikante salami – knoflook – buffelmozzarella

17,00

Pizza Frutti di mare
Zeevruchten – tomatensaus – mozzarella – look

17,00

Calzone16,00
Dicht gevouwen pizza – tomatensaus – mozzarella – gekookte ham – champignons – zwarte olijven – artisjok

BIJGERECHTEN
Patatjes uit de oven
5,00
Frieten5,00
Tagliolini aglio olio pikant 
5,00

Tagliolini olijfolie 
Gemengde frisse salade 
Warme seizoensgroenten

5,00
5,00
5,00

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

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

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

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

PRIJZEN IN EURO

KINDERGERECHTEN
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PRIJZEN IN EURO
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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. / Bent u allergisch voor bepaalde ingrediënten, gelieve dit te melden. Onze verantwoordelijke is op de hoogte van de allergenen in onze gerechten.
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Tagliata van gegrilde ossenhaas ‘Prime beef grain fed’ – rozemarijnolie – rucola – Parmezaan 
patatjes uit de oven of frieten
Ossenhaas ‘Prime beef grain fed’ – saus van Valpolicella – lardo di Colonnata – gevulde courgette 
patatjes uit de oven of frieten
Kalfslapje ‘Milanese’ – krokant korstje – tagliolini pomodoro of patatjes uit de oven met een frisse salade
Kalfslapje ‘Buon’Eatalia’ – Parijse champignons – roomsausje – basilicum – verse tomaat – spekjes
verse tagliolini of patatjes uit de oven
Kalfslapje – citroen, witte wijnsaus – frisse salade – verse tagliolini of patatjes uit de oven
Ossobuco klassiek – verse tagliolini

28,00
28,00
29,00
48,00
32,00
32,00
25,00
26,00
25,00
28,00

Kalfslapje ‘Milanese’ met taglioni pomodoro of patatjes uit de oven en slaatje
Ossenhaas – jonge spinazie – crèmige kalfsjus en frieten
Spaghetti met Bolognesesaus
Pizza Topolino (Margherita) 

PASTA
Spaghetti – knoflook – olijfolie – pikante pepers
Tagliolini – botersausje – verse zomertruffel
Ravioli – ricotta – spinazie – botersausje – verse salie (veggie)
Cavatelli – kerstomaten – rucola – buffel mozzarella (veggie)
Spaghetti – vongole verace – look – peperoncino – pachinotomaat
Paccheri – scampi – courgette
Orechiette – artisanale licht pikante venkelworst – spinazie Super lekker!!
Penne Bolognese
Vraag ook aan uw kelner onze suggesties pasta’s!

RISOT TO
Risotto pijlinktvis – inkt van sepia

16,00
17,00
14,00
10,00
VGHG

12,00 15,00
22,00 28,00
13,00 16,00
15,00 18,00
16,50 19,50
17,00 20,00
15,0018,00
14,00 17,00

VGHG

16,00

19,00

NAGERECHTEN
Huisgemaakte Tiramisu 
Moelleux van chocolade met vanille ijs 
Panna cotta van rode vruchten
Semifreddo van hazelnoten – chocolade 
Scroppino – citroen – vodka 
LavAzza Café Glacé 
Pizza Nutella (te bestellen tot 22 u) 
Vanille kinderijsje met chocolade crackers 
Zie ook onze drankenkaart voor alcoholische koffie en Grappa.

10,00
10,00
10,00
10,00
8,00
9,00
9,00
7,00

PRIJZEN IN EURO

PIZZA

PIZ Z A ME T TOM ATENSAUS

Stel je eigen unieke pizza samen en kies 2 of 4 soorten uit ons assortiment van pizza’s:

‘PIZ Z A AL ME TRO’
Pizza Al Metro (4 soorten) 1 m

68,00

Pizza Al Metro (2 soorten) 50 cm

34,00

PIZ Z A ZONDER TOM ATENSAUS
Pizza Pane
Aperitiefpizza – olijfolie – knoflook – rozemarijn

PRIJZEN IN EURO

9,00

Pizza Margherita
Tomatensaus – mozzarella

13,00

Pizza Vegetariana
Tomatensaus – mozzarella – gegrilde groenten

15,00

Pizza Prosciutto cotto
Tomatensaus – mozzarella – gekookte ham

15,00

Pizza Salami Felino
Tomatensaus – mozzarella – salami Felino

15,00

Pizza Salami Piccante
Pikante salami uit Calabrië ‘Spianata dela Sila’ – tomatensaus – mozzarella

15,00

Pizza Tonno
Tomatensaus – mozzarella – tonijn – ui

15,00

Pizza San Daniele
San Daniele ham – Rucola – buffelmozzarella – Parmezaan – olijfolie

16,00

Pizza Quattro Stagioni
Tomatensaus – mozzarella – gekookte ham – champignons – zwarte olijven – artisjok

16,00

Pizza Quattro formaggi
4 kazen

15,00

Pizza Scampi
Tomatensaus – mozzarella – knoflook – scampi

17,00

Pizza Dario
Mozzarella – pachinotomaatjes – pikante salami – knoflook – buffelmozzarella

17,00

Pizza Frutti di mare
Zeevruchten – tomatensaus – mozzarella – look

17,00

Calzone16,00
Dicht gevouwen pizza – tomatensaus – mozzarella – gekookte ham – champignons – zwarte olijven – artisjok

BIJGERECHTEN
Patatjes uit de oven
5,00
Frieten5,00
Tagliolini aglio olio pikant 
5,00

Tagliolini olijfolie 
Gemengde frisse salade 
Warme seizoensgroenten

5,00
5,00
5,00

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

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

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

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

