Passionata at Home, aangepast menu ivm coronacrisis, t/m 28 maart
Voor Take-out en Delivery
Juices/Smoothies: 5,50 eur
Jungle Juice: spinazie, spirulina, matcha, banana, appel
Hot Pink: Framboos, aardbei, gember, kokos
Go Bananas: banaan, mango, avocado, kokos
Fresh Up: sinaasappel, munt, gember
Blueberry Madness: bosbessen, havermout, haverdrank, banaan
Bright Eyes: wortel, appel, sinaasappel, gember
Broodjes:
Parma: parmaham, truffelroomkaas, mozzarella, sla/rucola
Brie: brie, parmaham, tapenade
Basta: pesto, mozzarella, zongedroogde tomaatjes, parmaham
Caprese: pesto, mozzarella, tomaat
Bambino: geitenkaas, sla, honing, nootjes
Carpaccio: bresaola, parmezaan, balsamico, sla/rucola
Tartufo: truffelroomkaas, parmezaan, mozzarella, sla/rucola
Amore: aubergine, mozzarella, parmezaan, tomaat, pesto
Tonnato: kalfsvlees, tonijndsaus, sla/rucola
Sweets:
Tiramisu v 2
Citroenmousse v 2
Chocolate caramel bar
Taart, vraag naar welke we hebben

6,95
6,95
4,50
3,50

6,95
6,75
6,75
5,95
5,95
6,25
5,95
7,50
7,50

Maaltijden:
Linzen curry soep
Italiaanse tomatensoep
Quiche
8cm/ 15cm
Vitello Tonnato
Anti Pasti v 2
Burrata

5,95
5,95
5,95/12,95
7,95
15,00
11,95

Salade mozzarella, tomaat, olijf
Salade geitenkaas, groenten
Salade Brie en parmaham
Salade zoete aardappel, halloumi

10,50
10,50
10,50
10,50

Gevulde aubergine met spinazie en geitenkaas
Pasta van de dag, vega of vlees
Lasagne/canneloni ,vega of vlees
Tortelloni/ ravioli in citroen roomsaus
Vlees van de dag

7,95
va 9,95
9,95
10,95
va 8,95

Drank:
Frisdranken va 3,50
Bier va 3,50
Wijn va 7,95
Spa water, Marie Stella Maris va 2,50

Om iedereen te helpen tijdens deze roerige tijden, vragen wij u om ons zoveel
mogelijk te helpen, doormiddel van de volgende punten.
1. Ben u in de gelegenheid om van tevoren te bestellen, laat het ons dan weten
via WhatsApp 06-51584018 of via mail info@passionata-naarden.nl
2. Komt u afhalen, hou dan gepaste afstand van elkaar.
3. Wij verzoeken u om zoveel mogelijk te pinnen.
4. Voor bezorgen vragen wij u om van tevoren af te rekenen, door middel van
een tikkie of bank overschrijving
Voor al u vragen betreffende maaltijden kunt u ons bellen, mailen of bereiken via
WhatsApps tussen 11:00 – 16:00 op:
É
035-6782416
Å
06-51584018

info@passionata-naarden.nl

