
 

Take away Valentijn 14/02/2023         afhalen tussen 16u30 en 19u00 

 

Alle bestellingen moeten ten laatste tegen vrijdag 10/02/2023 doorgegeven 

worden via reserveren@ilsaporebistrot.be of tel. 03/295.75.69 

 

Menu € 37,50 (menu met pasta) /  € 39,50 (menu met tagliata/vis) 

Antipasti (3 voorgerechten om te delen) 

Burrata - bloedappelsien - kruidig slaatje - crostini - hazelnoot         

Geroosterde brioche - batutta Piemontese - olijvenmayonaise                  

Traaggegaard buikspek - mosterd-honing - aardpeer - parmezaancrunch    
 

 

 

Hoofdgerecht (keuze uit volgende gerechten) 

 Huisgemaakte cannelloni - gegrilde groenten - ricotta - mozzarella - tomatensaus   

 

OF  

Tagliata di manzo - zesrib Scottona Piemontese  (mooie vetomranding die zorgt voor veel smaak) 

- slaatje met rucola, gekonfijte tomaatjes en pijnboompitjes -  wedge potatoes met verse kruiden 

 

OF 

Skrei - risotto - boschampignons - spinazie - zongedroogde tomaatjes - kervelolie - beurre 

noisette  

 

 

Dolce (keuze uit dessert en/of een kaasbordje) 

Tiramisù - crumble amaretti         
 

 

 

EN/OF 
 

Kaasbordje met Italiaanse kazen geselecteerd door Kaasaffineurs Van Tricht - mostarda di frutta 
- brioche 

Supplementair (kaas + dessert): + € 9,50  Kaas ipv dessert: + € 4,00 
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Extra gerechtjes              

Antipasto di salumi - bordje Italiaanse charcuterie                12,50 

Antipasto di salumi e formaggi - bordje Italiaanse charcuterie en kazen (Van Tricht)          15,50 

Rustiek stokbrood             2,00 

 

Wijnen  

Prosecco, Lambrusco & Franciacorta 

Prosecco Torresella Extra Dry DOC (per fles / per 6 flessen)       16,50 / 87,00 

Droge, delicate prosecco met een aangename neus. Druif: Glera - Regio: Veneto  

 
Medici Ermete Lambrusco Concerto DOC (per fles / per 6 flessen)      17,40 / 89,50 

Sprankelende rode wijn met toetsen van rood fruit, waaronder aardbei, framboos en kers. Droog, maar ook fruitig met een 

mooi evenwicht tussen aciditeit en taninnes. Druif: Lambrusco Salamino - Regio: Reggio Emilia 

 
Cà del Bosco Cuvée prestige Franciacorta DOCG (per fles / per 6 flessen)         36,50 / 211,00 

Geuren van rijpe perzik, toast en citrus; intense bubbels en smaken van rijpe appel met een mooi bittertje. De beste en 

populairste Franciacorta van Italië ! Druif: Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco - Regio: Lombardia 

 
 

 

Champagne 

Gosset Extra Brut (per fles / per 6 flessen)       44,00 / 249,00 

Crèmige champagne met een mooie parel, droog, mooie zuren. Aroma’s van biscuit.  

Druif: chardonnay, pinot noir en pinot meunier - Regio: Ay (FR) 

 

 

Witte wijnen 

Argiolas Costamolino Vermentino DOC (per fles / per 6 flessen)      12,50 / 66,50 

Elegante, droge, frisse wijn met een delicate afdronk. Druif: Vermentino - Regio: Sardinië 

 

 

 



 

Ricasoli Torricella IGT (per fles / per 6 flessen)                         15,00 / 87,00 

De koelere wijngaarden binnen Chianti zijn ideaal voor deze elegante en gestructureerde Franse inwijkelingen. De neus heeft 

een duidelijke signatuur van houtrijping, maar is frisser en eleganter in de smaak die focus houdt of rijp fruit. 

Druif: Chardonnay - Regio: Toscane  

 

Pescaja Celestine Sauvignon 2021 (per fles / per 6 flessen)      19,50 / 115,00 

Aroma’s van bloemen en wilde perzik. Fris, sappig en zachte zuren. ‘Celestine’ is een naam die de wijnmaker zelf heeft 

uitgevonden en staat voor ‘zon, hart en ziel’.  

Druif: Sauvignon - Regio: Piëmonte  

 

Rosé wijn 

Rivera Pungirosa Castel del Monte DOC (per fles / per 6 flessen)      12,50 / 66,50  

Geuren van kersen en wilde rozen. Lichte aciditeit, fruitig, fris. Druif: Bombino nero - Regio: Puglia  

 

Rode wijnen  

Cusumano Nero d’Avola IGT (per fles / per 6 flessen)        12,50 / 66,50 
Volle wijn met aroma’s van kersen en frambozen. Druif: nero d’avola - Regio: Sicilia 

 

Poggio al Tesoro Bolgheri Mediterra (per fles / per 6 flesse)                          21,50 / 125,50 

Peper in de neus, lichte toets van hout, fruitige van Syrah. Deze wijn vertelt het complexe verhaal van een Bolgheri-wijn, maar 

is toch zeer toegankelijk en aangenaam om te drinken. 

Druiven: Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot - regio: Toscane  

 

Col d’Orcia  Banditella DOC (per fles / per 6 flessen)                   32,50 / 186,00 
Barst van de zwarte kersen en pruim, hint van eik en wat munt. Krachtig en vol van karakter. 

Druif: Sangiovese - Regio: Rosso di Montalcino (Toscana) 

 

 

Sterke dranken  

Limoncello Piemme 0.5 l / 1 l               17,50 / 31,00 

Grappa Bandarossa riserva (honing, vanille, tabak)           64,00 

 


