Ristobar Menukaart
Voorgerechten (12.00 tot 21.30 uur)
Piadina
met gerookte zalm, mascarpone, gegrilde aubergine
en artisjok

€ 8,50

Ravioli
met paddestoelen, rucola en parmezaan

€ 9,50

Soepen (12.00 tot 21.30 uur)
Knolselderij pastinaaksoep

€ 5,50

Pompoensoep
met zoete aardappel brunoise

€ 5,50

hoofdgerechten (12.00 tot 21.30 uur)
Chili sin carne
pittige bonenschotel met paddestoelen,
borlotti bonen en huisgemaakte aardappelwafel

€ 16,50

Cannelloni
met feta, spinazie en tomatensaus

€ 17,50

Zacht gegaarde varkenswang
met gemarineerd buikspek, hummus, groenten
en aceto balsamicojus

€ 19,50

Kabeljauw ( )
met bloemkool, ansjovis en krokant brood

€ 19,50

Broodpudding
met boerenjongensijs

€ 7,50

Crème Brûlée

€ 6,50

Kazen van de Kaaszaak( )
met bananen-notenbrood en balsamico`

€ 8,50

€ 8,50

€ 4,50

Tosti pesto
€ 6,50
met kaas van de Kaaszaak en dip van zongedroogde tomaat

(bereidingstijd +/- 10 min.)

Biologische Hot Dog
met sweet relish

Dutch weedburger
€ 14,50
zeewierburger, 100% vegan met
coleslaw
Mosselen ( )
€ 18,50
met zeekraal, venkel en
mosterdmayonaise.
Incl. een klein portie friet
of brood
Bavette ( )
€ 19,50
met aceto balsamico, rucola,
parmezaanse kaas en
geroosterde groenten.
Incl. een klein portie friet
6 Oesters
€ 12,50
met rode ui vinaigrette
Zuurdesembrood
€ 5,00
met dukkah, tapenade en
olijfolie
Verse friet
€ 1,75/3,50
met huisgemaakte mayonaise

Lekker bij de koffie
€ 3,50
€ 3,50

met mascarponecrème

Ristobar
Koffie + taart

€ 3,00
€ 5,00

Allergenenwijzer
Veganistisch

Pistoletje
€ 4,50
met belegen kaas van de Kaaszaak, rucola en balsamico
Pistoletje
met Coppa di Parma, rucola en zongedroogde tomaat

2018

Vegetarisch

Lunch (12.00 tot 16.00 uur)
Eitje ( )
Uitsmijter, omelet, roerei of zoals u wenst

T/m

Klassiekers

Apple pie
Carrot cake

Nagerechten (12.00 tot 21.30 uur)

8 feb
14 feb

€ 7,50

Glutenvrij
Wanneer een symbool tussen
haakjes staat kunt u aan de
bediening vragen of het gerecht
kan worden aangepast.

Voor onze arrangementen
ZIE achterzijde
van de menukaart
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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.

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
en onze programmeur de film
voor u.

Arrangement

Lunch & Film 13.50

b
b

3 gerechten
(keuze van de chef)
+ 2 drankjes
+ 1 film
Zondag t/m donderdag
Vrijdag en zaterdag

€ 37,50
€ 41,50

b
b

Dagelijks een lunchgerecht
(of een soep) naar keuze
in combinatie met een filmticket (12.00 tot 16.00
uur).
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