
‘La ultima cucina paesana’

Kerst@Home Via Vecchia
Maak magische feestdagen met de Culinaire Kerst@Home Box Via Vecchia
“met heel veel plezier en passie samengesteld door het team van Boccaccio”

4 of 5 gangen Kerst@Home Menu

Alle jaren hebben we er weer zin in! 
Het zelf omzagen van de kerstbomen, de hele steeg van de Via Vecchia vol zetten met 
40 bomen en ze stuk voor stuk versieren tot we één groot Winterwonderland hebben. 

De hele maand december vieren we de feestdagen met arrangementen, menu’s, 
borrels, gluhwein en lekkere hapjes. Dit jaar ziet het er natuurlijk anders uit maar 

toch willen we de sfeer en het magische van december naar u thuis brengen. 
Wij hebben een 4 of 5 gangen Kerst@Home Menu voor u bereid dat u heel makkelijk 

per gang thuis kunt afmaken. Elke gang kost u slechts enkele minuten zodat u niet 
de hele avond in de keuken hoeft te staan maar de gezelligheid en sfeer met 

uw gezelschap kan meebeleven! 

&
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La Cucina Natalizia
(heeft u dieetwensen meld het ons)

Amuse
Als eerste een kleine verrassing van onze chef als amuse met een huisaperitief  

Pane e Selezione d’Antipasti
Proeverij van de volgende antipasti geserveerd met brood

Italiaans brood uit de oven met extra vergine olijfolie en zeezout 
Salade van parelhoenrilette met galette van sesam en gemarineerde beukenzwam

Gepekelde en huisgerookte zalm, krokante buikspek, saliesaus, gefrituurde kappertjes
Tagliata van ossenhaas met parmezaan, rucola en aceto balsamico

Primi Piatti
Huisgemaakte ravioli met paddenstoelen in paddenstoelenbouillon met truffelroom

Secondi Piatti
keuze

Hertensucade gegratineerd met paddenstoelen en taleggio, kastanjepuree 
en vijgensaus 

of
Ovenschotel van vis, schaal- en schelpdieren in romige saus van kreeft gegratineerd 

met mozzarella
of

Canneloni gevuld met spinazie, geroosterde noten, tomaten en parmezaan

Degustazione di formaggi
Uitgebreide selectie kazen met kletzenbrood en vijgen 

Dolce
Heerlijke proeverij van nagerechten

Kerstmenu 5-gangen en amuse: € 42,50
Kerstmenu 4-gangen en amuse: € 37,50



fijne feestdagen en een fantastisch, gezond, 
gelukkig, culinair, passievol, magisch, lief, 

vruchtbaar, te gek, lekker, smaakvol, gezellig, 
nieuwe vrienden, gek, succesvol, bijzonder, 

oude vrienden, liefdevol, super, geweldig, heerlijk, 
zonnig, spetterend, warm, prettig, sfeervol, 
knallend, zoet, onvergetelijk, fenomenaal, 

subliem, bewust ...................
jaar gewenst

(i.i.g. beter dan 2020)
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