
Ons menu / Nostro menu





Warme dranken
Koffi  e / Espresso                 € 2,10

Cappuccino / Latte Macchiato              € 2,55 

Koffi  e verkeerd                € 2,55

Doppio Espresso                € 4,20

Warme Chocomel (slagroom €0,55)                                                              € 2,65

Thee ( verschillende smaken )                                                               € 2,10

Verse muntthee                                                                  € 3,50
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 Frisdrank
Cola / Fanta / Sprite 0,2 l                      € 2,55

Cola light 0,2 l                € 2,55

Ice Tea                 € 2,55

Fanta cassis                 € 2,55 

Rivella                  € 2,55

Bitter lemon / Tonic                € 2,55

Appelsap                  € 2,75

Verse jus d`orange                 € 3,95

Aqua Dolomia Frizante of Naturale 0,33 l            € 3,25

Aqua Dolomia Naturale of Naturale 0,33 l            € 5,75
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 Bieren
Warsteiner 0,3 l                € 3,20

Warsteiner 0,4 l                          € 3,95

Warsteiner alcoholvrij fl es                               € 3,50 

Warsteiner radler fl es                  € 3,50

Twents wit fl es                € 3,95

Twents bok fl es                 € 3,95

Erdinger weizen 0,5 l fl es               € 5,95

Rosé bier fl es                € 3,50

Kriek bier fl es                € 3,50

Bier van de maand                € 4,25
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 Aperitief 
Prossecco 0,2 l fl esje               € 7,00

Port ruby (10 jaar oud)               € 4,50

Martini bianco                € 4,50

Campari                 € 5,25 

Grodino ( geen alcohol )               € 3,00

Aperol Spritzz                 € 6,00

Monte Scroppino                 € 6,00

Martini Tonic                 € 6,00
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 Menu
Drie gangen dag menu                     € 29,95

Tavola Italiana

U gaat kennis maken met pure authentieke 

Italiaanse voor- en hoofdgerechten. 

De verse producten komen van  het land en de zee,  

vanaf 2 personen                        € 34,50

Vier gangen verrassingsmenu                                                                         € 42,50

Vijf gangen verrassingsmenu                                                                     € 52,50

Wijnarrangement vanaf              € 14,95

Heeft u een allergie? Meld het ons
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Antipasti / Voorgerechten 
 
Antipasto il combo
Anti pasti-combi. 
Laat u verrassen door de chef, minimaal 2 personen                   € 15,50 
Wijnsuggestie; een sprankelend fl esje prosecco (0,2l) € 7,00

Pane e burro aromatizzato
Huis gebakken brood met kruidenboter           €   4,95

Foccacia St. Danielle
3 puntjes foccacia met Parmaham, pesto en rucola         € 10,95

Funghi truff elati
Champignons gebakken met spek, ui, knofl ook, 
olijfolie en afgeblust met witte wijn           € 10,50

Insalata caprese
Salade van buff elmozarella, tomaat, basilicum, 
olijfolie en aceto balsamico            € 11,95

Gamba’s  aglio
Gebakken gamba’s in knofl ook met paprika en uien         € 12,50

Carpaccio classico
Carpaccio van ossenhaas met pesto, rucola en Parmezaanse kaas       € 12,50
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 Primi Piatt i / Voorgerechten 
Spaghetti Parmigiano
Verse spaghetti gefl ambeerd en 
geserveerd uit een Parmezaanse kaas                        € 19,50
( als voorgerecht € 13,50 ) 

Spaghetti con aglio e olio 
Verse spaghetti met olijfolie en knofl ook                     € 17,50
( als voorgerecht € 11,50 ) 

Tortelini con carne
Tortelini met rundvlees en 
overgoten met gorgonzola                € 18,50
( als voorgerecht € 12,50 )

Ravioli funghi e tartufo 
Grote ravioli gevuld met 
bospaddenstoel in een truff el saus            € 18,50
( als voorgerecht € 12,50 )

Zuppa crema di pommodori
Romige tomaten soep                 € 6,95 

Zuppa di funghi con pane
Bospaddenstoelensoep                             
geserveerd in een Italiaanse bol               € 9,00
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 Penne 
Penne al`arrabiata
Penne met pittige tomaten saus,
knofl ook en Parmezaanse kaas                 € 16,50

Penne al pesto
Penne met pesto en roomsaus                 € 16,50

Penne alla carbonara
Penne met boerenspek,
ui & ei met roomsaus                  € 16,50

Penne con gamba’s
Penne met grote garnalen,
roerbakgroenten en tomatensaus                 € 23,95

Penne con il tonno
Penne met tonijn,
roomsaus en gegratineerd in de oven                € 23,95

Penne con salmone
Penne met verse zalm, groenten,
roomsaus en gesmolten mozzarella                € 23,95

Penne alle vongole
Penne met vongole,
afgeblust met Martini en verse tomaten            € 23,95
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Pasta
Linguine Marinara
Lintpasta met vongole, mosselen, 
gamba’s in een pittige tomaten saus                   € 23,95

Canneloni
Pastarolletjes gevuld met 
spinazie en ricotta, uit de oven                    € 19,95

Lasagne Bolognese
Lasagne met rundergehakt,
uit de oven                                            € 18,95

Spaghetti alla Romana
Verse spaghetti met boerenspek, 
ei & ui uit de oven                                                               € 16,50

Spaghetti Bolognese
Verse spaghetti met gehakt, 
tomatensaus                                                                € 16,50

Paparelle con funghi e tartufi 
Brede pasta met paddenstoelen, 
truff el & roomsaus                                                               € 17,95
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Heeft u een allergie? Meld het ons





Contori / Bijgerechten 
Friet met truff el mayonaise                                                                                   € 4,50
Spaghetti aglio e olio                                                                           € 5,50
Spaghetti met pesto                                                                 € 5,50
 

Hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade

Heeft u een allergie? Meld het ons
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Carne & Pesce / Vlees & Vis 
Saltimbocca alla Romana 
Kalfsoester met Parmaham, salie  en wittewijnsaus`                   € 21,95

Grigliata di carne 
4 verschillende soorten gegrild vlees met knofl ookolie                            € 24,95

Agnello alla griglia
Gegrilde lamskoteletten met rozemarijn, knofl ook en balsamico             € 25,95
 
Pollo al Forno
Kip uit de oven met een saus van rozemarijn en knofl ook          € 21,95

Ossibuchi alla Milanese
Ossobuco/kalfsschenkel                                         € 24,50

Coteletta a vitello
Kalfsschnitzel geserveerd met aardappel wedges                            € 21,95

Salmone alla griglia
Zalm van de grill met limoncello saus                              € 23,95

Scampi del Chef
Gamba’s met knofl ook, courgette
en dille op een bedje van tagliatelle                              € 23,95

Merluzzo alla Siciliana
In de oven gegaarde kabeljauwfi let met tijm,
rozemarijn en romige risotto                               € 24,95





Pizze / Pizza`s
Margherita 
Tomaat en kaas                             € 8,50
Fantasia 
Ham en ananas                                                                                    € 9,95
Quattro formaggi
Vier soorten kaas                                     € 11,95
Prosciutto 
Gerookte Parmaham, pesto en rucola                       € 11,95
Diavola
Pikante salami, paprika en ui              € 11,95
Quattro stagioni
Artisjokken, champignons, paprika, ham, ui en salami                      € 11,95
Tonno
Tonijn, olijven en ui                           € 10,95 
Napolitana
Anjovis en kappertjes                  € 10,95
Carbonara
Ham, spek, ui, champignon, paprika en geklopt ei                    € 11,95
Funghi 
Verschillende soorten paddenstoelen en truff el                       € 11,95
Salmone e mozzarella
Verse zalm, mozzarella en rucola                                            € 13,95
Sorrento
Pikante salami, paprika, champignons, 
ui, mozarella, ananas en chilisaus                                                    € 13,95
Pizza Thermidor 
Courgette, aubergine, paprika, ui, 
champignon en gamba’s                                                                 € 15,95
Pizza Carpaccio
Carpaccio, pijnboompitten, rucola                                           € 15,95
Calzone
Dicht gevouwen pizza-paprika, champignons, 
ui, ham, salami en bolognesesaus                                                   € 15,95
Calzone Frutti di Mare
Dicht gevouwen pizza –zeevruchten en kreeft-roomsaus                  € 17,95

*Pizza`s kunnen ook glutenvrij
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 Menu per bambini / Kindermenu
 
Pinocchio
Frites met frikandel en appelmoes                          € 8,50

Bob Esponge
Frites met vissticks en appelmoes                 € 8,50

Calimero
Frites met kipnuggets en appelmoes                 € 8,50

Micio 
Spaghetti met milde tomatensaus                          € 8,50

Pinguino
Twee bolletjes ijs met slagroom                         € 4,00

Leeftĳ d tot 12 jaar
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Spaghetti met milde tomatensaus                          € 8,50

Pinguino
Twee bolletjes ijs met slagroom                         € 4,00





 Dess ertkaart
Tagliere di formaggi
Een plateau van binnen- en buitenlandse kazen          € 13,95
suggestie een glaasje 10 jaar oude port € 4,50
Tiramisu della casa
Huisgemaakte tiramisu naar recept van nonna Elena                  € 9,95
Frangelico pistacchio
Pistache ijs in een laagje frangelico likeur met slagroom                                     € 9,95
Advocato royal 
Italiaans stracciatella-roomijs met advocaat en slagroom                                € 8,95
Trio di Dolce
Verrassing van de chef                                € 12,50
Panna cotta  
Huisgemaakte roompudding met 
een bosvruchten-coulis en rode vruchten                   € 8,95
Caff è ghiacciato/ Eiskaff ee. 
IJs met koude koffi  e                                            € 8,95
Signora bianca (Dame Blanche)
Met chocolade en slagroom                          € 8,95
Coppa Pistacchio
Pistache ijs en slagroom                € 8,95
Coppa Cortina 
Chocolade ijs met slagroom                                            € 8,95
Coppa Brazil
Hazelnootijs met koffi  e likeur en slagroom                       € 9,95
Coppa Via Grande
Stracciatella ijs met verse aardbeien en slagroom                              € 8,95
Frangelico Aff ogato 
Twee bolletjes ijs met glaasje espresso en een glaasje frangelico likeur              € 9,95
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Caff è complett o 
Koffi  e geserveerd met chocolade bonbons 
en Italiaanse lekkernijen uit eigen keuken                          € 9,95
Suggestie een glaasje 100 jaar oude cognac €29,95
Irish Coff ee                  € 7,95
Italian Coff ee                  € 7,95
French Coff ee                € 7,95
Spanish Coff ee                 € 7,95
Dutch Coff ee                                  € 7,95

Likeur & digestief
Limoncello, huisgemaakt na oud Siciliaans 
recept van nonno Pietro (opa van de chef)             € 5,50
Frangelico, hazelnoot likeur                 € 5,50 
Ammaretto di Saronno               € 6,95
Sambuca                  € 5,50
Grappa vanaf                 € 4,95
Grand Marnier                 € 6,95
Cointreau                  € 6,95
Licor 43                    € 6,95
Baileys                   € 6,95
Drambuie                    € 6,95
Tia Maria                    € 6,95
Schotse whisky (12 jaar)             € 11,95
Cognac XO               € 19,95
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 Kookworkshops
Wie heeft die truff elmayonaise bedacht?
Sinds de komst van Jamie Oliver is Nederland verslaafd aan olijfolie, Parmezaanse 
kaas en romige risotto. Wat een prachtige ontwikkeling! Helaas lijkt de echt pure 
Italiaanse keuken nogal eens te worden vergeten en verzinnen we teveel producten 
bij elkaar. Carpaccio is in Italië bijvoorbeeld alleen het beste vlees met wat olie, peper, 
zeezout en Parmezaanse kaas. Wie heeft die truff elmayonaise bedacht? Wij koken 
met u de pure Italiaanse keuken. Prachtige, volle smaken in eenvoud gepresenteerd. 
Onze chef verteld u het hoe en waarom achter deze smaken en smaakcombinaties. U 
zult zich in Toscane wanen en nooit meer anders uw risotto willen eten.

Interesse?
• Italiaanse workshop: € 32,50
• Prijzen zijn per persoon 
• Duur Italiaanse workshop: ca. 3 uur
• Dieetwensen en allergieën zijn geen probleem!
• Het menu is afhankelijk van aanbod en seizoen
• Groepsgrootte maximaal 10 personen

Catering
Heeft u een tuin-, buurt- of personeelsfeest, huwelijk, jubileum, opening óf organiseert 
u een lunch, brunch of diner? Wilt u uw gasten verwennen en de catering tot in de 
puntjes (laten) verzorgen? Dan bent u bij VIA GRANDE, zowel particulier als zakelijk, 
aan het juiste adres. Van belegde broodjes en buff etten tot aan compleet verzorgde 
feesten. Wij zorgen dat uw speciale gelegenheid een groot maar vooral ook een 
smakelijk succes wordt.

• Koude en warme buff etten
• Hapjes
• BBQ

Kinderfeestje
• Kinderen maken hun eigen pizza krijgen onbeperkt ranja en een ijsje als dessert

Voor meer informatie vraag de bediening
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Bon appetit

Via Grande - Ootmarsum
Grotestraat 19, Ootmarsum

Tel : 0541 - 294 096


