PANINI

broodjes

Takeaway

1/2 Artisanaal stokbrood

Frittata

4,80 €

Geitenkaas

5,00 €

Parma Parmigiano

5,25 €

Bresaola Parmigiano

5,75 €

Burrata

5,75 €

Gegrilde groenten

6,25 €

Parmigiana

6,50 €

Vitello Tonnato

6,50 €

Extra topping / prijs per topping
Tomaat, salade, pesto
Parmaham, bresaola, salami, mortadella, vitello
Burrata

0,50 €
0,60 €
1,00 €

INSALATE
Burrata

9,00 €

Omelet à la minute met huisbereide kruidenboter
Verse geitenkaas, Romeinse sla, zoete balsamico
Parmaham, basilicumpesto, parmigiano, rucola
Mager gedroogd kalfsvlees, rucola, parmigiano
Romige mozzarella, tomaat, rucola, balsamico
Gegrilde courgette, gegrilde aubergine, parmigiano, rucola
Gegrilde aubergines, tomatensaus, mozzarella, parmigiano
Kalfslapje, tonijnmayonaise met kappertjes, rucola

SALADES

Rucolasalade met romige mozzarella en tomaat

Vitello tonnato

11,00 €

Rucolasalade met kalfslapje, tonijnmayonaise, kappertjes en olijfolie

Geitenkaas veggie

12,00 €

Geitenkaas

12,50 €

Insalata Da Lory

12,50 €

Insalata Da Lory Veggie

13,00 €

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

PASTA FRESCA
verse pasta
Tagliatelle, fettucine, pappardelle
Ravioli ricotta & spinazie

2,10 € / 100 g
4,30 € / 100 g

Verse pasta truffel, spinazie, tomaat, etc.

Op bestelling

PASTA PRONTA

Pasta gerechten

Verse pasta van de week

Verse handgemaakte pastagerechten, divers aanbod van de dag.

SALSE FRESCHE
VERSE SAUZEN	
Takeaway / Eat-In
Napoli / Tomatensaus
10 € / kg
Burro e Salvia / Salieboter
14 € / kg
Ragù alla Bolognese
23 € / kg
Verse basilicumpesto
Seizoen
Verse Truffel
Elke woensdag / prijs van de week.
Het aanbod op deze folder is slechts een indicatie. We werken met
dagdagelijkse suggesties. Vraag in onze shop of bel voor het aanbod
van de dag. Da Lory verpakkingen zijn ecologische, composteerbaar en
geschikt voor microgolf of oven tot max.165°.
Bestellen of reserveren via telefoon op 03 324 27 37.
Open van ma. - vr van 10u tot 18u. www.dalory.be

