PASTIFICIO DA LORY
Fresh Italian Pasta

Your Authentic Italian
Food Experience
Authentiek Italiaans!

Een pastadag op je bedrijf of kantoor?
Laat je onderdompelen in het authentieke
Italiëgevoel. Met een echte Italiaanse
maaltijd voor je lunch. Onze focus ligt
volledig op versgemaakte pasta,
klassieke sauzen en de pure smaak
van Italië. Maar hou je meer van
salade of een broodje dat kan ook.
Ons volledig aanbod vind je op
de achterkant.

SLOW FOOD, GOOD FOOD

Alle pasta’s worden met de hand
vervaardigd en we kiezen steeds voor
verse ingrediënten en seizoensproducten.
Zo eet je gevarieerd, voedzaam en gezond.

Bio afbreekbare
verpakkingen

Makkelijk opwarmen in onze
milieuvriendelijke verpakkingen.
Geschikt voor microgolf en oven tot 165°.
Zo help je mee de wereldwijde plasticberg
te verkleinen en onze aarde gezond
te houden.

BESTEL VANDAAG

Bestel vandaag je pasta voor morgen
op 03

324 27 37

en geniet van

gratis levering*.

Meer info

Open van maandag tot vrijdag
van 10u tot 18u.
Oude Leeuwenrui 52, 2000 Antwerpen
www.dalory.be / info@dalory.be

*		 Korting geldig op onze pastagerechten en op je eerste
bestelling. Levering gratis voor bedrijven en kantoren in
de buurt van de oude leeuwenrui.

PASTIFICIO DA LORY
Fresh Italian Pasta

PASTA FRESCA

VERSE Pasta

Cannelloni ricotta, spinaci, burro e salvia

9€

Lasagna vegetariana

9€

Tagliatelle al pomodoro

9€

Pastarolletjes met ricotta en spinazie in salieboter
Vegetarische lasagna

Verse tagliatelle met tomatensaus

Tagliatelle al ragù Bolognese

10 €

Tagliatelle pesto al basilico

10 €

Lasagna al ragù

10 €

Ravioli ricotta, spinaci, burro e salvia

10 €

Pasta corta con tonno e pomodoro

12 €

Rotolo ricotta, spinaci, salmone affumicato

15 €

Verse tagliatelle met bolognaisesaus
Verse tagliatelle met verse basilicumpesto
Lasagna met bolognaisesaus en parmigiano
Gevulde pasta met ricotta, spinazie in salieboter
Korte pasta met tonijn en tomatensaus

Pastarol met ricotta, spinazie en gerookte zalm

Pasta van de dag
UN PANINO

EEN broodje

1/2 Artisanaal Stokbrood

Parmaham
Bresaola

4€
4,5 €

Frittata		

4,5 €

Mager gedroogd rundsvlees
Omelet à la minute met verse kruiden

Parma Parmigiano

5€

Geitenkaas

5€

Parmaham, basilicumpesto, parmigiano, rucola
Verse geitenkaas, romeinse sla, zoete balsamico

Bresaola Parmigiano

5,5 €

Burrata

5,5 €

Mager gedroogd kalfsvlees, rucola, parmigiano
Romige mozzarella, tomaat, rucola, balsamico

Gegrilde groenten

6€

Parmigiana

6€

Vitello Tonnato

6€

Gegrilde courgette en aubergine, parmigiano, rucola
Tomatensaus, gegrilde aubergines, burrata, parmigiano
Kalfslapje, tonijnmayonaise, rucola

Op alle broodjes zit olijfolie, Extra toppings 0,50 ct

INSALATE
Burrata		

SALADES (incl.brood)

8€

Rucolasalade met romige mozzarella en tomaat.

Vitello tonnato

10 €

Geitenkaas

12 €

Insalata Da Lory

12 €

Rucolasalade met kalfslapje en tonijnmayonaise.
Gemengde salade, verse geitenkaas, crumble van
parmaham, tomaat, zoete balsamico en walnoten.
Gemengde salade met gegrilde groenten, parmaham,
bresaola, tomaat, parmigiano, pijnboompitten, olijfolie en
zoete balsamico.

Salade van de dag

Het aanbod op deze folder is louter indicatief. We werken met
dagdagelijkse suggesties. Ons aanbod varieert ook naargelang de
seizoenen. Voor het aanbod van de dag bel of vraag info in onze shop.
U kan ons aanbod van de dag ook volgen via

/pastificiodalory.

BESTEL VANDAAG op 03 324 27 37

