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Viviamo voor thuis!
APERITIVO

•

HIGH WINE BOX

•

MENUKAART

•

BEZORGIAMO

Salute!
Diverse drankjes voor bij de borrel of diner

Vino

Fles Siciliaanse Grillo
Fles Siciliaanse Nero ‘d Avola
Andere mooie wijnen, wij adviseren graag v.a.

Voor de limoncello-lovers
Limoncello ﬂesje

15
15
17

19,50

Aperitivo Time!

Limonsecco
Aperol spritzz
Espresso Martini
Tube likeur, diverse smaken mogelijk v.a.

Bieren

Peroni
Birra Baladin, Italiaans speciaalbier

Maak je
avond
compleet

ITALIAANS GENIETEN

•

DRANKJES

•

BEZORGIAMO
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6,5
3,95
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High wine to go
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47, 5

Bijkletsen met vrienden, als cadeau versturen of meenemen naar een borrel?
Wat krĳg je mee?
Een box met antipasti misto voor twee, truffelrisotto (thuis op te warmen),
twee dessertjes en een ﬂes huiswijn OF alcoholvrij alternatief.

Iets te vie
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en ook is

CADEAUTJES

•

PAKKETTEN

•

CADEAUBONNEN

Menukaart

Menu
voorjaar
2 02 2
- Spuntini & Primi -

GV = Glutenvrij (mogelijk)
V = Vegetarisch (mogelijk)
VN = Vegan (mogelijk)
ZP = Zwanger-proof
LV = Lactose vrij

- La Dolce Vita -

Antipasti misto, v.a. 2 personen (GV, ZP, LV) 12,5 p.p.
Italiaanse bites voor thuis (op leenplank te bestellen)

Tiramisù (GV, ZP)
Klassieker met sinaasappel en aperol

6

Bruschetta, 4 stuks (GV, V, VN)
Geroosterd brood met topping van tomaatjes

8

Cannoli, 4 gevulde koekjes (ZP)
Siciliaans gerold koekje van ricotta met
witte chocolade en framboos

10

Viviamo’s Carpaccio (GV, LV)
Dungesneden rundvlees met truffelmayonaise,
pijnboompitjes en olijven

10
Sgroppino
Dessert van roomijs, citroenijs, vodka, limoncello
en prosecco

Burrata con fragola (V, GV, ZP)
13,5
Zachte burrata met aardbei, waterkers, cherrytomaat,
balsamico en amandel
Pane di Viviamo (GV, ZP, V)
Foccacia met ricotta dip, pesto en tapenade

7,5

Zakje gebrande en gezouten tuinboontjes
(GV, ZP, VN, LV)

3,5

Zakje risotto chipjes (LV, ZP)

3,5

Kaasplankje (GV, ZP, V)
Grappa moscato-kaas, gedroogd fruit, walnoot en
olijfbrood

12

De menukaart wisselt regelmatig.
Ga naar www.viviamo-woerden.nl
voor de meest recente versie!

- Pasta & Risotto Risotto al tartufo, prijswinnaar (GV, VN, ZP, LV)
Truffelrisotto met paddenstoelen
Risotto di asparagi (V, GV, ZP)
Witte aspergerisotto met venkel en limoen

12,5
Bestellen kan iedere dinsdag t/m zondag. Bezorgen en afhalen is mogelijk van 16:00u tot 18:00u.
Iedere order wordt koud geleverd, maar is thuis
eenvoudig op te warmen dankzij de meegeleverde omschrijving. Bestellen alleen mogelijk op
06 - 20 52 86 13 en 0348 - 41 83 42.

15

Risotto All’amatriciana (GV, ZP, LV)
Risotto met guanciale, pepperoncini en tomaat

12,5

Gratis bezorging binnen Woerden vanaf € 25.
Woon je buiten Woerden?
Be taling
Harmelen, Kamerik, Zegveld, Linschoten:
via
TIK K IE
€ 5,- bezorgkosten
Andere plaatsen enkel in overleg, vanaf € 8,50

Pasta al tonno (GV, ZP)
12,5
Conchiglie met tonijn, ricotta, peperoncini en ansjovis
BIJGERECHT, heerlijk bij truffelrisotto
Langzaam gegaarde runderwang met jus
en champignons

6

12,5

L imoncello in de bu s: leuk voor jezelf, maar nog
leuker om c adeau te g even!
W W W.LIMONCELLOIN DEBUS.NL

MEULMANSWEG 2, WOERDEN

•

WWW.VIVIAMO-WOERDEN.NL

