
VINI ITALIANI • ITALIAANSE WIJNEN

BIANCO • WIT
 Glas Fles
Teatine trebbiano DOP     € 5,50 € 27,50
Harmonieus, strogeel, geel fruit, perzik en appel

Pinot Grigio     € 5,95 € 30,00
Droog, fris, citrus, perzik, bessen en  toegankelijk

Pecorino     € 7,50 € 38,00
Complex, droog, citrus, vleugje anijs en venkel

Dolce/zoet     € 5,50 € 27,50
Klein bubbeltje, prettig fris en licht zoet

Prosecco     € 7,00 € 35,00
Sprankelend fruit, citrus en een volle smaak

ROSSO • ROOD
 Glas Fles
Montepulciano d’Abruzzo     € 5,50 € 27,50
Dieprood, vol en toegankelijk, met fruit en pruimen

Pinot Nero     € 5,95 € 30,00
Verrassend intens, mooie body en zeer smaakvol

Refosco Peduncolo     € 7,50 € 38,00
Frans eiken, bessen, cacao, intens, smaakvol

ROSATO • ROSÉ
 Glas Fles
Rosé biologisch     € 5,95 € 30,00
Delicaat, droog, rood fruit, zwarte bessen en fris

CENE ITALIANE • ITALIAANS DINEREN

Italië is een fantastisch land met een passie voor koken. Een land vol culinaire 
betoveringen, waar iedereen een mening heeft over koken en traditionele gerech-
ten. De Italiaanse keuken staat bekend om zijn pure, eenvoudige kookkunst met 
een feilloos gevoel voor smaak. Hierdoor worden alledaagse gerechten zoals pasta, 
vleesgerechten en desserts kleine meesterwerkjes.

Wij kijken telkens weer hoe we de gerechten kunnen afstemmen op het seizoen en 
houding rekening met de ontwikkeling van de Italiaanse keuken. Wij kiezen voor 
de juiste verhoudingen voor elke gang en brengen eenvoud en puurheid bij elkaar. 
Zo kunt u genieten van onze authentieke gerechten. Een Italiaans diner kan niet 
zonder bijpassende wijnen, bij Fiorini heeft u de keuze uit diversen overheerlijke 
geselecteerde wijnen.  

BEVANDE AZIENDALE ITALIAN
ITALIAANS ZAKELIJKE BORREL

Een zakelijke borrel, afscheidsreceptie, verjaardag of een besloten viering in stijl 
organiseren? Fiorini is voor u een ideale locatie. Aan bijna alle wensen kunnen wij  
een passende invulling geven, wij maken er iets moois van. 

Bij ons kun je borrelen met heerlijke drankjes, cocktails, Gin Tonics, maar ook 
heerlijke Italiaanse wijnen en speciaal bieren. Bij een borrel horen natuurlijk ook 
heerlijke Antipasti en Italiaanse heerlijkheden. Wij hebben hapjes die passen bij 
elke gelegenheid. 

FESTE PRIVATE ITALIANE
ITALIAANS PRIVÉ FEESTEN

Wilt u uit eten of heerlijk ongestoord lunchen met een grote of kleine groep, of orga-
niseert u een afdelingsuitje? Bij ons kunt u sfeervol lunchen en dineren. Wij kunnen 
een arrangement samenstellen. Maatwerk, geheel afgestemd op uw wensen.

RISTORIAZONE ITALIANE
ITALIAANSE CATERING

Een bedrijfslunch, vergadering, borrel, afscheid van een collega, alle goede gele-
genheden waarbij Fiorini voor u de catering kan verzorgen. Onze heerlijke Italiaanse 
gerechten en hapjes, ambachtelijk, dagvers en een buitengewone smaakbeleving. 

Persoonlijke smaak en eigen wensen zijn zeker mogelijk. Wij bezorgen op elke 
gewenste locatie en kunnen ook voorzien in verschillende dranken. 

Neem contact met ons op voor meer informatie en mogelijkheden:
Fiorini Café
Safariweg 301, 3605 ME Maarssen
T 0346 - 820 187   I www.fiorinicafe.nl

PRANZO • LUNCH

Panino Caprese     € 9,00
Mozzarella, tomaat, groene pesto, snufje oregano & slamelange

Panino Vegetariana     € 9,75
Geroosterde paprika, courgette, champignons, knoflook, aubergine,  
tomaat & slamelange

Panino Piccante     € 9.50
Pittige salami, mozzarella, komkommer, extra vergine olijfolie & slamelange

Panino Prosciutto     € 9,50
Gekookte ham, ei, mozzarella, tomaat, zongedroogde tomaat, Parmigiano,  
truffelmayonaise & slamelange

Panino Tonno     € 9,95
Italiaanse tonijn, ei, tomaat, artisjok, mais, kappertjes, rode ui, augurkblokjes,  
truffelmayonaise, Parmigiano & slamelange

Panino Fiorini     € 9,95
Salsa van makreel, rode ui, kappertjes, augurkblokjes, truffelmayonaise & citroen           
geserveerd met tomaat, ei & slamelange

Panino Classico     € 9,75
Italiaanse Rauwe ham, mozzarella, tomaat, basilicum, truffelmayonaise & slamelange

Panino Flaiani     € 10,50
Gerookte kipfilet, knapperige pancetta, ei, tomaat, Tallegio,  
truffelmayonaise & slamelange

Panino Vitello Tonato     € 10,95
Dungesneden kalfsvlees, huisgemaakte tonijnsaus, kappertjes & slamelange

Panino Carpaccio     € 11,50
Carpaccio, pittenmix, Parmigiano, truffelmayonaise, rode ui, augurk, kappertjes 
zongedroogde tomaatjes & slamelange

Panino Salmone     € 11,75
Gerookte zalm, rode ui, kappertjes, augurkblokjes, dille, ricotta & slamelange

MEZZOGIORNO • LUNCHPLANKJE

Antipasti una persona     € 12,50
Een heerlijke Italiaanse borrel/lunch plank. Rijk gevuld met kazen, vleeswaren, olijven, 
belegde Italiaanse broodjes & diverse tapenades.

Antipasti due persone     € 24,50
Een heerlijke Italiaanse borrel/lunch plank. Rijk gevuld met kazen, vleeswaren, olijven, 
belegde Italiaanse broodjes & diverse tapenades.

COCKTAILS CON GHIACCIO

Aperol Spritz     € 7,95
Aperol, Prosecco, Sinaasappel

Gin Tonic     € 7,95
Gin, Tonic, komkommer, jeneverbessen

Americano     € 7,95
Martini, Campari, sinaasappel

Negroni     € 7,95
Martini, Campari, gin

Mojito     € 7,95
Rum, bruiswater, limoen, munt, rietsuiker

Cuba Libre     € 7,95
Rum, Coca Cola, citroen

Puccini     € 7,95
Verse Jus D'orange met prosecco

Campari Spritz     € 7,95
Campari, Prosecco, sinaasappel

LUNCHKAART



TRIS • TRIO VAN DRIE CIABATTA

Tris Tondi     € 9,75
Drie kleine Ciabatta’s. Met gerookte zalm, ricotta en dille. Met ham,  
Pecorino en augurkblokjes. Met pittige salami, mozzarella, komkommer.
Tris Ciabattine     € 9,75
Drie kleine Ciabatta’s. Met Italiaanse tonijn en kappertjes. Met rauwe ham  
en Parmigiano. Met gorgonzola en paprika.
Tris il Falco     € 9,75
Drie kleine Ciabatta’s. Met geitenkaas, walnoot en honing. Met paprika,  
gegrilde courgette en mozzarella. Met Tallegio, truffeltapenade,  
tomaat. 

BAGEL ITALIANO • ITALIAANSE BAGEL

Bagel Formaggio di Capra     € 9,75
Warme gesmolten geitenkaas, walnoten, honing & slamelange
Bagel Del Sordo     € 9,75
Gerookte kipfilet, tomaat, ei, avocado saus, pesto & slamelange
Bagel Proscuitto     € 9,75
Rauwe ham, zongedroogde tomaat, geroosterde pitten, ricotta, Parmigiano & slamelange
Bagel Salmone     € 10,75
Gerookte zalm, dille, rode ui, kappertjes, augurkblokjes, ricotta & slamelange
Bagel Tartufo     € 9,00
Gerookte kipfilet, knapperige pancetta, tomaat, truffelmayonaise & slamelange

TRAMEZZINI

Tramezzini Tartufo     € 9,00
Kipfilet, knapperige pancetta, tomaat, truffelmayonaise & slamelange

Tramezzini Doppio     € 8,25
Gekookte ham, komkommer, ei, tomaat,  Parmigiano, truffelmayonaise 
& slamelange 

Tramezzini Club       € 11,75
Vier lagen: kipfilet, tomaat, komkommer, omelet, Parmigiano, knapperige pancetta,  
truffelmayonaise & slamelange

Tramezzini Caprese     € 9,00
Mozzarella, tomaat, oregano, groene pesto, truffelmayonaise & slamelange

Tramezzini Firenze     € 9,00
Gegrilde paprika, courgette, ricotta, oregano, artisjok, tomaat,  
truffelmayonaise & slamelange

Tramezzini Tonno     € 9,95
Italiaanse tonijn, ei, tomaat, artisjok, mais, kappertjes, rode ui, augurkblokjes,  
truffelmayonaise, Parmigiano & slamelange
 
Tramezzini Salmone     € 10,75
Gerookte zalm, artisjok, dille, truffelmayonaise & slamelange

Tris Tramezzini Salmone     € 12,50
Drie lagen: rode en groene pesto, truffelmayonaise, gerookte zalm, rode ui,  
augurkblokjes, kappertjes, dille & slamelange

INSALATE • SALADES

Insalata Caprese     € 12,50
Gemengde salade van: mozzarella, tomaat, extra vergine olijfolie,  
basilicum, groene pesto & oregano

Insalate Vitello Tonato     € 14,95
Dungesneden kalfsvlees overgoten met huisgemaakte tonijnsaus,  
kappertjes, gemengde salade & extra vergine olijfolie

Insalata Cesare     € 14,95
Gemengde salade van: knapperige pancetta, ei, ansjovis, Parmigiano,  
extra vergine olijfolie & huisgemaakte croutons

Insalata di Capra     € 14,95
Gemengde salade van: gerookte kipfilet, walnoten, zachte geitenkaas uit de oven,  
extra vergine olijfolie & besprenkeld met honing

Insalata Tonno     € 14,95
Gemengde salade van: Italiaanse tonijn, paprika, mais, rode ui, kappertjes, augurkblokjes, 
artisjok, tomaat, komkommer & Parmigiano

Insalata di Nello     € 14,95
Gemengde salade van: Gerookte zalm, rode ui, kappertjes, augurkblokjes,  
komkommer, balsamico, dille & ricotta

Optioneel:
Warm afgebakken chiabatta    € 2,00
Huisgemaakte knoflook croutons     € 2,00

PER BAMBINI • VOOR DE KLEINTJES

Tramezzini Uovo   € 5,00
Tomaat, ei, truffelmayonaise & slamelange

Tramezzini Tosti   € 5,00
Ham en kaas geserveerd met een kleine salade & ketchup

Tramezzini Nutella   € 4,00
Met chocoladesaus & cacao poeder

Dita di Pollo/kipfingers 6 stuks   € 4,75
Knapperige kipfingers met een dipsausje

PRANZO CALDO • WARME LUNCH

Piadina Caprese Calde     € 9,75
Italiaanse dubbelgevouwen wrap, gevuld met mozzarella, tomaat, groene pesto,  
basilicum & slamelange

Piadina Crudo     € 9,75
Italiaanse dubbelgevouwen wrap, gevuld met rauwe ham,  tomaat, mozzarella & 
slamelange

Piadina Prosciutto     € 9,75
Italiaanse dubbelgevouwen wrap, gevuld met gekookte ham, tomaat, mozzarella,  
champignons & slamelange

Piadina Tonno     € 9,75
Italiaanse dubbelgevouwen wrap, gevuld met tonijn, rode ui, kappertjes, augurkblokjes, 
ricotta, truffelmayonaise & slamelange

Hamburger     € 13,50
100% rundvlees op een Italiaanse bol, belegd met sla, tomaat, rode ui, augurkblokjes,  
Parmigiano, knapperige pancetta en truffelmayonaise, geserveerd met een  
gemengde salade 
 
Panino Filetto Di Polo     € 12,50
Malse gemarineerde kipstukjes, paprikareepjes, mais, rode ui, geserveerd met  
een gemengde salade & truffelmayonaise

Panino Porchetta     € 12,50
Italiaanse bol belegd met gekruid varkensvlees, gegrilde paprika, champignons, ui,  
knoflook, citroen, truffelmayonaise & Parmigiano, geserveerd met een gemengde salade

Panino Frittata/omelet     € 11,50
Italiaans bereide omelet met peterselie & Parmigiano, geserveerd met een  
gemengde salade & truffelmayonaise

Optioneel: 
Rauwe ham     € 2,00
Gebakken champignons     € 1,50
Gegrilde courgette     € 1,50
Knapperige pancetta     € 2,00

Zuppe Pomedoro     € 6,50
Huisgemaakte Italiaanse verse tomatensoep

Optioneel: Warm afgebakken ciabatta     € 2,00

= vegetarisch


