ZOMERgerechten
Tabouleh
met bulgur, kikkererwten en tomaat

€ 9,50

Massaman curry
met kip, oosterse groenten
en pandan rijst

€ 9,50

Venkelsoep ( )
€ 6,50
met komijnzaad, salsa verde en rivierkreeftjes

10 aug. t/m 16 aug. 2017

Klassiekers

Dutch weedburger
€ 14,50
zeewierburger, 100% vegan met
coleslaw
Biologische entrecôte € 21,50
met witlof, wortelcrème,
gegrilde roseval en pepersaus

Zeeduivel
met couscous, bresaola en saffraansaus

€ 9,50

Ravioli
gevuld met geitenkaas, citroen en chili

€ 9,50

Mosselen
€ 17,50
Met zeekraal, lamsoren en
mosterdmayonaise

Huisgemaakte donut
met Perzisch saffraanijs (bastani)
en granaatappel

€ 7,50

6 Oesters
€ 12,50
met rode ui vinaigrette
Zuurdesembrood
€ 5,00
met dukkah, tapenade en
olijfolie

Deze kleine gerechten nodigen uit om er meerdere te nemen
of met elkaar te delen.
Gaat u naar de film? Neem dan de tijd of is de tijd te krap
dan kunnen we twee gerechtjes tegelijk serveren.

Soep ( )
€ 5,50
vraag wat de chef vandaag
heeft gemaakt
Eitje ( )
Zoals u wenst

B

Borrelhapjes

b

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

Taggiasche olijven
Krokante garnalen
Bordje Reypenaer

€ 3,50
€ 5,50
€ 5,50

Verse friet
€ 3,50
met huisgemaakte mayonaise

Arrangement
3 gerechten

(keuze van de chef)

+ 2 drankjes
+ 1 film

Zondag t/m donderdag
Vrijdag en zaterdag

€ 37,50
€ 41,50

Informeer bij de bediening voor
de allergenenkaart.
Vega

Vegan

Reserveren voor Ristobar:

K
EAT & SNvooEA
r
o
€ 18,5

Openingstijden:

Ma-Vr: 12.00 - 24.00
Za:
10.30 - 24.00
Zo:
10.30 - 23.00

Tel: 085-902 29 97

€ 8,50

Pistoletje
€ 4,50
belegen kaas of serranoham
met balsamico en rucola
Apple pie

€ 3,50

Carrot cake
met mascarponecrème

€ 3,50

Koffie + taart

€ 4,50

FOOD & FILM € 23,50
Iedere dinsdag en donderdag is
het Food & Film bij Cinecitta. U
kiest een mooie film en twee zomergerechten. Tot 1 september
krijgt u van ons een drankje
naar keuze
Om zeker te zijn van een plaats
adviseren wij altijd vooraf te
reserveren bij de Ristobar.
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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.

Tilburg.com

terrassen in Tilburg, plekken om te ontdekken

Ook bij Cinecitta kun je heerlijk op een rustig terras zitten. In de
bloeiende prairie tuin met wifi geniet je van heerlijke drankjes en een goede
menukaart van de Ristobar.

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.
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Zomerse menukaart

r

Voor de zomer hebben wij onze menukaart een beetje aangepast.
Op de kaart staan komende maanden kleinere gerechtjes die we
regelmatig wisselen. Zo zijn we in staat makkelijker te werken
met streekproducten en bovendien passen deze kleine maaltijden
beter bij het zomers weer.
Gerechten om samen van te genieten.
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