Ristobar Menukaart
Voorgerechten
Herfstsalade
€ 9,50
met frambozendressing, kidneybonen, gemarineerde vijgen
en noten
Geroosterde rode bietjes ( )
€ 8,50
met blauwe kaas, crumble van noten en gemarineerde pruimen
Ravioli
gevuld met geitenkaas, citroen en chili

€ 9,50

Aubergine-harissasoep
met Griekse yoghurt

€ 5,50

9 NOV
15 NOV
T/m

2017

Klassiekers
Dutch weedburger
€ 14,50
zeewierburger, 100% vegan met
coleslaw
Mosselen
€ 18,50
met zeekraal, venkel en
mosterdmayonaise.
Incl. een klein portie friet
of brood

Tom Yum Kung ( )
€ 7,50
pittige soep van garnalen en gember met bamboescheuten
en noedels

Bavette
€ 19,50
met aceto balsamico, rucola,
parmezaanse kaas en
geroosterde groenten.
Incl. een klein portie friet

hoofdgerechten

6 Oesters
€ 12,50
met rode ui vinaigrette

Curry & Bread, “Aloo Gobi”
( ) ( )
€ 16,50
curry van bloemkool en aardappel met kikkererwten,
naanbrood, yoghurt en koriander
Eendenborst ( )
€ 21,50
met pilav rijst, gedroogde vruchten, noten en citrusjus
Roodbaars ( )
€ 19,50
met pastarijst, ratatouille en schuim van tom ka khai.
Verse pasta
€ 16,50
huisgemaakt van kikkererwtenmeel met pompoen, paddestoelen
en geschaafde verse zomertruffel

Zuurdesembrood
€ 5,00
met dukkah, tapenade en
olijfolie
Verse friet
€ 3,50
met huisgemaakte mayonaise
Eitje ( )(tot 17.00u) € 8,50
Zoals u wenst
Pistoletje (tot 17.00u) € 4,50
belegen kaas of serranoham
met balsamico en rucola

Lekker bij de koffie

Nagerechten
Panna cotta
€ 7,50
met kokos en ijs van gember en sereh met ananascompote
Chocolade moelleux
€ 7,50
chocolade taartje met vloeibare vulling en huisgemaakt
vanille-ijs (bereidingstijd +/- 10 min.)

Apple pie
Carrot cake

€ 3,50
€ 3,50

met mascarponecrème

Ristobar
Koffie + taart

€ 3,00
€ 5,00

Kaasplankje
met bananen-notenbrood en balsamico

€ 8,50

Arrangement

Espresso crème brulee

€ 6,50

3 gerechten
(keuze van de chef)
+ 2 drankjes
+ 1 film

FOOD & FILM € 23,50 Eat & Sneak € 18,50
Iedere dinsdag en donderdag is het
Food & Film bij Cinecitta. U kiest
een mooie film en één hoofdgerecht.

Elke maandag kiest onze chefkok het
hoofdgerecht voor u en onze programmeur de film.

Zondag t/m donderdag
Vrijdag en zaterdag
Vega

€ 37,50
€ 41,50

Vegan

Glutenvrij
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Wat anderen over ons zeggen...
ElleEten.nl
Cinecitta is de mooiste bioscoop van Tilburg. De bioscoop is recentelijk
gerenoveerd en heeft er de Ristobar bij gekregen. Geniet voor of na de film
van een 3-gangen menu, ga voor het Food&Film-arrangement of laat je verrassen
met een film en twee gerechtjes. De bioscoop heeft een verrassende kaart met
wisselende gerechten.

INDEBUURT.nl
Het ligt misschien niet helemaal voor de hand om te gaan eten in een
bioscoop, maar mensen die er geregeld een filmpje pakken weten het: in
Cinecitta is een sfeervolle Ristobar waar je terecht kunt voor een hapje en
een drankje.

vegansveggiez.com
Cinecitta is de oudste bioscoop van Nederland en zit in een prachtig
Rijksmonument, in hartje Tilburg. Na de verbouwing is de Ristobar erbij
gekomen. Voor, na of zonder film kun je hier genieten van mooie, pure
gerechtjes, soms klassiek, vaak eigenwijs. Er wordt natuurlijk gewerkt
met verse producten. De koks laten zich graag inspireren tijdens hun
reizen. Klassiekers zijn onder andere de huisgemaakte ravioli en The Dutch
Weedburger. De zonovergoten binnentuin met talrijke eetbare bloemen is zalig
zonnig en rustig.

Borrelhapjes

b

Selectie van ham
€ 9,50
(coppa di parma, serrano,
spianata romana)
Bitterballen (8st.)
€ 6,50
met Löwensenf mosterd
Goulashbitterballen (8st.) € 6,50

Bieterballen (8st.)
bitterbal van rode biet
Taggiasche olijven
Krokante garnalen
Bordje Reypenaer

€ 8,50
€ 3,50
€ 5,50
€ 5,50
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