
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

BEZORGEN EN AFHALEN

Bolognese     € 10,50
Tomatensaus gemaakt van diverse groentes, gehakt, knoflook & Parmigiano 
 
Carbonara   € 10,50
Room, ei, spekjes, knoflook & Parmigiano  

Pollo Pesto     € 12,50
Gemarineerde kipdij, room, rucola, cherrytomaatjes, pitten, pesto,  
knoflook & Parmigiano 
 
Bistecca   € 14,50
Room, boter, truffel, spinazie, champignons, knoflook, rosé gebakken biefstuk & 
Parmigiano  

Salmone   € 14,50
Room, rode ui, dille, knoflook, gerookte zalm & Parmigiano  
 
Gamberetti   € 14,00
Aglio e Olio, rode peper, knoflook, Black Tiger garnalen & Parmigiano

Tonno   € 13,00
Tomatensaus, tonijn, kappertjes, zwarte olijven, verse basilicum, knoflook  
& Parmigiano  
 
Puttanesca   € 13,00
Tomatensaus, anjovis, kappertjes, verse peterselie, knoflook, zwarte olijven, 
oregano, chilivlokken & Parmigiano  

Tartufo   € 12,00
Room, boter, truffel, spinazie, champignons, knoflook & Parmigiano 
 
Norma   € 9,75
Tomatensaus, gegrilde aubergine, cherrytomaatjes, verse basilicum,  
knoflook & ricotta 

Arrabiata   € 9,75
Pittige tomatensaus, rode pepers, cherrytomaatjes, knoflook & Parmigiano 

Formaggi   €9,75
Room, Parmigiano, mozzarella, jonge kaas, knoflook, verse peterselie 
zwarte peper & olijfolie 

Pasta keuze
Penne - Spaghetti - Tagliatelle

      Vegetarisch 
 
      Pittig

INSALATE • SALADES

Insalata Caprese     Klein € 8,50 Groot € 15,50
Gemengde salade van: mozzarella, tomaat, extra vergine olijfolie 
basilicum, groene pesto & oregano

Insalate Vitello Tonato     Klein € 8,95 Groot € 15,95
Dungesneden kalfsvlees overgoten met huisgemaakte tonijnsaus,  
kappertjes, gemengde salade & extra vergine olijfolie

Insalata Carpaccio     Klein € 8,50 Groot € 15,50
Dungesneden carpaccio belegd met truffelmayonaise, kappertjes, rode ui
augurkblokjes, pittenmix, zongedroogde tomaten en Parmigiano 

Insalata di Capra     Klein € 8,50 Groot € 15,50
Gemengde salade van: gerookte kipfilet, walnoten, zachte geitenkaas uit de oven,  
extra vergine olijfolie & besprenkeld met honing

Insalata Tonno     Klein € 8,95 Groot € 15,95
Gemengde salade van: Italiaanse tonijn, paprika, mais, rode ui, kappertjes, augurkblokjes, 
artisjok, tomaat, komkommer & Parmigiano

Insalata di Nello     Klein € 9,50 Groot € 16,50
Gemengde salade van: Gerookte zalm, rode ui, kappertjes, augurkblokjes,  
komkommer, balsamico, dille & ricotta

Optioneel:  Extra brood € 2,75 (wit of bruin)
Warm afgebakken chiabatta    € 2,75


