
Eataly ArrangementEataly Arrangement
U kunt van het Eataly arrangement menu genieten met verse gerechten die iedere 
dag veranderen. In onze vitrine is te zien wat er vandaag aan verse ingrediënten 
worden gebruikt.
U kunt er ook voor kiezen om u door de chef te laten verrassen. Of u kunt ervoor 
kiezen om van het 4 gangenmenu gebruik te maken, dat zijn onze dagelijkse 
vers specialiteiten waar u uit een voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht en 
nagerecht mag kiezen (Zie onze kaart).

Prijzen Eataly arrangement of 
Aperol Dinner lounge bij BravaCasa

Dinsdag t/m donderdag € 33,50 P.P.
Vrijdag t/m zondag € 42,50 P.P.
Feestdagen € 54,50 P.P.
Kinderen t/m 13 jaar € 17,50 P.P.
* Prijzen zijn exclusief dranken

Aperol Dinner LoungeAperol Dinner Lounge

Een Aperol dinner is modern, origineel en zeer zeker sociaal. Een diner zonder 
vaste plaatsen in de lounge, met meerdere gangen gevuld met kleine culinaire 
gerechten. Een Aperol dinner, wordt ook wel een walking dinner of lopend buffet 
genoemd. Het is een diner in beweging. In plaats van de traditionele opstelling van 
tafelen zijn de gasten vrij om rond te lopen en worden er tijdens een walking 
dinner meerdere kleine gerechten geserveerd.
Tijdens een walking dinner is het vaak zo dat er meerdere kleine hapjes worden 
geserveerd welke uit de hand gegeten kunnen worden met een lepel of met een 
vorkje. Ook wel fingerfood genoemd. Al deze kleine hapjes vormen samen een 
compleet en culinair diner.

Indien u allergieën en/of intolerantie heeft, gelieve dit kenbaar te maken aan onze bediening zodat wij 
daar rekening mee kunnen houden !!!



Italiaanse vooraf hapjesItaliaanse vooraf hapjes

• Bruschetta pomodoro of funghi of groenten of olijven
• Brood met kruidenboter of olijfolie en grof zeezout
• Focaccia brood met Italiaanse kruiden en portie olijven
• Italiaanse snacks
• Aglio e olio saus en brood

Voorgerechten

• Antipasto Italiano
• Carpaccio
• Tomatensoep of Stracciatella soep
• Pantesca (salade van aardappelen, olijven, kappertjes, uien en tomaten)

• Siciliaanse Kazen plateau
• Parmigiana (Siciliaanse specialiteit van aubergine uit de oven)

• Gebakken Calamari (kleine pijlinktvis)

Tussengerechten (pasta's)

• Lasagne bolognese
• Spaghetti A.O.P. (knoflook, olijfolie, Spaanse peper en peterselie) 

• Penne met een crème van pistache-noten en spek
• Zwarte lintpasta met vis

Hoofdgerechten 

• Biefstuk Siciliana (in Eoliana saus of met pistachenoten saus)

• Zeebaars/dorade filet (uit de oven met frutti di mare of in zeezout)

• Ossobuco (kalfsschenkel)

• Siciliaanse worst
• Ribeye (met rucola, Parmezaanse kaas & champignon)

Nagerechten

• Huisgemaakte Tiramisu'
• Huisgemaakte Cannoli 
• Ambachtelijke Gelato ijs
• Huisgemaakte Sgroppino



PIZZA'sPIZZA's
28 Pizza margherita

Tomaat en kaas 
29 Pizza pepperoni

Tomaat, mozzarella, gorgonzola en pepperoni salami
30 Pizza tricolore

Tomaat, kaas, geitenkaas, rucola en verse tomaten
31 Pizza bocconcino

Pizza rol gevuld met parmaham, rucola en mozzarella
32 Pizza cotto e ananas

Tomaat, kaas, ham en ananas
33 Pizza tonno, mozzarella, olive, capperi, prezzemolo

Tomaat, kaas, tonijn, kappertjes, peterselie en olijven
34 Pizza primavera

Tomaat, kaas, parmaham, rucola en Parmezaanse kaas
35 Pizza spinaci, ricotta, pancetta, uovo e grana

Tomaat, spinazie, ricottakaas, spek, ei en parmezaanse kaas
36 Pizza 4 formaggi

Pizza vier kazen
37 Pizza boscaiola

Tomaat, kaas, knoflook, paddenstoelen, saucijs en gorgonzolakaas
38 Pizza pollo   

Tomaat, kip, mozzarella, champignon, paprika en uien
39 Margherita extra

Tomaat, kaas, verse mozzarella en parmaham
40 Pizza affettati

Tomaat, kaas, ham, salami, spek en oregano
41 Pizza taco-mexicana    

Tomaat, kaas, rundergehakt, paprika, champignons, pepers, uien, mais, 
knoflooksaus en geraspte kaas

42 Pizza salmone,gamberi e ciliegino
Tomaat, Ciliegini-tomaatjes, gambas, zalm en mozzarella

43 Pizza Estate
Tomaat, fruit de mer en knoflook



KOFFIE EN THEEKOFFIE EN THEE
Espresso, Caffè lungo, Thee, De-caffeinato € 3,00
Cappuccino € 3,50
De-cappuccino ... cafeïnevrije cappuccino € 3,50
Doppio ... dubbele espresso € 4,00
Latte macchiato ... koffie verkeerd € 3,50
Irish coffee ... met Irish whiskey en slagroom € 6,00
Italian coffee ... met amaretto/frangelico/sambuca € 6,00
Caffè freddo ... ijskoffie € 5,00

FRISDRANKENFRISDRANKEN
Acqua minerale naturale/ frizzante Glas € 2,50 / Fles  € 6,50
Div. frisdranken € 2,75

BIERBIER
Peroni, wit, 0 %, radler € 3,00
Peroni Nastro Azzurro (50 cl) € 6,00

WINERY & SPECIALSWINERY & SPECIALS
Wijnen per Glas € 5,00 / per Fles € 24,50

Chardonnay, Inzolia, Grillo, Moscato, Sauvignon, Cataratto, …

Nero d'Avola, Syrah, Nerello Mascalese, Cabernet Sauvignon, Merlot, …

Rosato, …

Millesimato D.o.c. Glas € 6,00 /Fles € 27,50
BravaCasa's limoncello € 5,00
Martini,Campari, Sambuca, Frangelico, Amaretto, Grappa € 5,95
Aperolspritz € 8,50


