Ristobar Menukaart
Voorgerechten

(12.00 tot 21.30 uur)

Cavolo nero
€ 9,50
met crème van walnoot gerookte geitenkaas, kidneybeans
Geroosterde rode bietjes ( )
€ 8,50
met blauwe kaas, crumble van noten en gemarineerde pruimen
Ravioli
met baba ganoush en salie

€ 9,50

Aubergine-harissasoep
met Griekse yoghurt

€ 5,50

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

hoofdgerechten

(12.00 tot 21.30 uur)

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

Curry & Bread, “Aloo Gobi”
( ) ( )
€ 16,50
curry van bloemkool en aardappel met kikkererwten,
naanbrood, yoghurt en koriander

6 Oesters
€ 12,50
met rode ui vinaigrette

Sardijnse hertenstoof
met bataat, cavolo nero (palmkool) en saffraan

Zuurdesembrood
€ 5,00
met dukkah, tapenade en
olijfolie

€ 19,50

Eendenborst ( )
€ 21,50
met pilav rijst, gedroogde vruchten, noten en citrusjus
Roodbaars
met bulgur, ratatouille en schuim van tom ka khai

Nagerechten

€ 19,50

Lekker bij de koffie
Apple pie
Carrot cake

(12.00 tot 21.30 uur)

Panforte
Toscaanse notencake met gedroogde vruchten
en dulce de leche ijs

€ 7,50

Chocolade moelleux
€ 7,50
chocolade taartje met vloeibare vulling en huisgemaakt
vanille-ijs (bereidingstijd +/- 15 min.)
Creme Brulee
van espresso

€ 6,50

Kazen van de Kaaszaak( )

€ 8,50

Lunch

Verse friet
€ 3,50
met huisgemaakte mayonaise

€ 3,50
€ 3,50

met mascarponecrème

Ristobar
Koffie + taart

€ 3,00
€ 5,00

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

Eat & Sneak € 18,50

(12.00 tot 16.00 uur)

Eitje ( )
€ 8,50
Scrambled eggs, uitsmijter, omelet of zoals u wenst
Pistoletje
€ 4,50
met belegen kaas van de Kaaszaak, rucola en balsamico
Pistoletje
met Coppa di Parma, rucola en zongedroogde tomaat

€ 4,50

Tosti
met kaas van de Kaaszaak en pesto

€ 6,50

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

Lunch & Film € 13,50
Lunchgerecht (of een soep) naar
keuze in combinatie met een
filmticket (12.00 tot 16.00 uur).
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Kerstmenu 2017
Amuse met bubbles
***
Gepofte rode biet met tapenade van walnoten en vinaigrette van rode port
domaine Engel Elzas 2015 (bio) Frankrijk Pinot Blanc
***
Zuurkoolsoep met ‘soldaatjes’ en truffel
***
Hertenfilet met pastinaak, geroosterde kool, wafel van aardappel en saus
van zwarte knoflook
Palacio de Cirat 2015 (bio) Spanje, Shiraz
***
Warm chocoladetaartje met vanille-ijs
of: kaas van de Kaaszaak
Taylor’s port Select Reserve of
Theejoy, Christmas green, thee
***
Koffie met bonbon
***
54,50 diner en film (Breathe, Wonderwheel of The Party)
63,50 diner, film en wijnarrangement (Breathe, Wonderwheel of The Party)
1e KERSTDAG
12.30 uur ontvangst, 12.45 uur aanvang diner, 16.00 aanvang film
17.00 uur ontvangst, 17.15 uur aanvang diner, 20.30 uur aanvang film
2e KERSTDAG
12.30 uur ontvangst, 12.45 uur aanvang diner, 16.00 aanvang film
17.30 uur ontvangst, 17.45 uur aanvang diner, 21.00 uur aanvang film
Reserveren: mail naar sascha@cinecitta.nl

Arrangement

b

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

€ 37,50
€ 41,50
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