Benvenuti a
Maak kennis met Nonna’s, een traditioneel
écht Italiaans restaurant in hartje Doorn.
Bij Nonna’s komt de Italiaanse keuken tot leven,
met pure ingrediënten en traditionele gerechten.
Met Italiaanse invloeden, passie voor lekker eten en topchefs
worden de Italiaanse tradities in ere gehouden.
Maar in Italië draait het niet alleen om lekker eten,
ook familie speelt een belangrijke rol.
In Nonna’s worden deze twee gecombineerd en gemixt tot in de details;
Traditionele recepten van de familie
en dan vooral van de Italiaanse oma – ‘Nonna’,
met de beste ingrediënten en liefde voor Italië.
Passie voor verse producten, traditionele familierecepten en eenvoud
staan centraal in Nonna’s.

Antipasti:

Contorni:
bijgerechten

Antipasto misto

14,50

diverse vleeswaren en kazen

Verdure grigliate
Affettati salumi / formaggi

12,50

5,00

gegrilde groenten

diverse vleeswaren of kazen

Insalata mista
Bruschetta classico

6,50

4,50

gemengde salade

geroosterd brood met tomaat, basilicum en knoflook

Insalata de pomodori
Bruschetta mista

7,50

geroosterd brood met verschillend beleg

Vitello tonato

12,50

kalfsvlees met tonijnsaus en kappers

Carpaccio di bresaola

13,00

bresaola, rucola, Parmezaan en citroendressing

Insalata caprese

12,00

buffelmozzarella, tomaat, basilicum en olijfolie

Insalata dello chef

9,50

gemengde salade met gegrilde groenten, noten en kaas

Foccacia rosmarino

5,50

rozemarijn, zeezout en olijfolie

Minetrone

6,50
rijk gevulde Italiaanse groentesoep

Melanzane alla Parmigiana
mozzarella, aubergine, tomatensaus, basilicum en Parmezaan

11,00

tomatensalade

5,00

Primi:

Pizze:

Spaghetti aglio olio peperoncino

9,50

Margherita

knoflook, olijfolie en pepers

Spaghetti Carbonara

11,00

Prosciutto

ei en spek

Casarecce all’amatriciana

10,50

Prosciutto e funghi

10,00

Salami mild of pittig

13,50

Marinara

8,50
tomaat, kappers, ansjovis en knoflookolie

weekprijs

Napolitana

ravioli’s van de week

Risotto funghi di bosco e tartufo

14,00

Quattro stagione

14,50

Caprese

13,00
pizza bianca, verse tomaatjes, buffelmozzarella, basilicum

12,50

Capricciosa

tomaat, mozzarella, Parmezaan, knoflook en oregano

Gnocchi Nonna’s

13,00

tomaat, mozzarella, ham, champignon, artisjok, olijven

garnalen en gorgonzola

Gnocchi alla Sorrentina

11,50

tomaat, mozzarella, olijf, kappers, ansjovis

bospaddenstoelen en truffel

Risotto gamberetti e gorgonzola

11,00

tomaat, mozzarella en salami

pasta met stoof van kalfsvlees en groenten, “Nonna’s stijl”

Pasta ripiena della settimana

11,50

tomaat, mozzarella, ham en champignon

tomaat, knoflook, peterselie en pepers

Mafaldine al Ragu

11,00
tomaat, mozzarella en ham

tomaat, wangspek en Pecorino

Penne all’arrabbiata

9,00

tomaat, mozzarella en basilicum

13,00

tomaat, mozzarella, ham, artisjok, olijven, ei, ansjovis

weekprijs

Braccio di ferro

12,50

pizza bianca, mozzarella, spinazie, ei en Parmezaan

Gustosa

13,50
pizza bianca, mozzarella, garnalen, rucola, tomaten, Parmezaan

Carbonara

12,00
tomaat, mozzarella, pancetta, ei, Parmezaan

Vegetariana

12,00

pizza bianca, mozzarella, courgette, aubergine, champignon, paprika

Zucchine e gamberetti

13,00

pizza bianca, mozzarella, courgette, garnalen, tomaten, munt

Calabrese

12,50
tomaat, mozzarella, pittige salami, gorgonzola, peperolie

Dolci:
Prosciutto crudo

13,00

tomaat, mozzarella, parmaham, verse tomaatjes en Parmezaan

Bomba

13,50
tomaat, mozzarella, paprika, pittige salami, tonijn en rucola

Altoadige

11,50
pizza bianca, champignon, tomaten en spek

Tartufo

14,00
pizza bianca, mozzarella, champignon, parmaham en truffelmascarpone

Montanara

13,00

tomaat, mozzarella, spinazie, gorgonzola en spek

Tiramisu

6,50

Torta della Nonna

4,50

Tortino al cioccolato

6,50

Panna cotta

4,50

Crostata

4,00

Sgroppino

6,50

Gelati assortiti

Parmigiana

10,00

tomaat, mozzarella, aubergine, Parmezaan en basilicum

Tonno

(prijs per bol)

1,50

Vin santo e cantuccini

5,50

Formaggi assortiti

9,50

12,00
tomaat, mozzarella, tonijn en ui

Mai Una Gioia

10,50

tomaat, champignon, paprika, pepers, olijven en peperolie

Quattro formaggi

13,00

tomaat, mozzarella, gorgonzola, taleggio kaas en Parmezaan

Funghi e taleggio

12,00

tomaat, mozzarella, champignon, en taleggio kaas

Leggera

11,50
tomaat, mozzarella, champignon, artisjok, paprika, olijven en kappers

Pizza della chef

14,00

verrassing

Foccacia rosmarino

5,50

rozemarijn, zeezout en olijfolie

Extra vis
Extra vlees
Extra groenten
Extra olijven

2,00
2,00
1,50
1,00

Extra mozzarella
Extra buffelmozzarella
Extra rucola
Extra ei

1,50
2,50
1,00
1,00

Vini:

Prosecco en rosé

fles

glas

Rood

fles

glas

Prosecco Spumante doc ‘La Delizia’

22,95

4,75

Mocavero Salice Salentino, Puglia

18,95

3,85

21,95

4,50

Een levendige en frisse smaak, zacht en rijp, groene
appel, mooie zuren maar ook een lichte zoetimpressie.

Pinot Grigio Blush Rosato Delle Venezia

Bessen en zwarte kersen, stevige en toch rijpe tannines
heerlijk zwoel, krachtig en peperig

18,95

3,85

Friuli Frisse volle harmonische smaak

Primitivo ‘Ouota 29’ Cantina Menhir Puglia
Stevig en sappig, vlezig fraai, krachtig, zwarte kersen,
Aanwezige maar zacht tannines

Valpolicella Superiore Tedeschi, Vento
Wit

fles

glas

Campagnola Gambellara ‘Monte Faldeo’

18,95

3,85

Veneto, een uitgesproken elegante smaak, groente, exotische,
met verfrissend zuur na met even een vleugje anijs.

Sachetto Pinot Grigio ‘L’Elfo’, Veneto

19,50

Krachtig en sappig, aangenaam wit fruit,
een vleugje exotisch, mooi droog

Tasca d’Almerita Regaleali Sicilie

Alto Adigo Een intens bouquet, nuances van rijpe
banaan en tropisch fruit

35,00

Een stevige smaak, krachtig, afgerond door het hout,
met kersenfruit, veel aromatische kracht, een heel eigen
karakter doorde Gaglioppodruif, met een mooie lange
afdronk

39,00

Een elegante smaak, die wordt gekenmerkt door de nodige
levendigheid en frisheid, met kersen en aangename zuren,
in de afdronk een lichte stevigheid van wat tannines

23,00

Zuiver en levendig, mooi vol, met wat bitter
en frisse zuren in de afdronk

Cantina Andrian Chardonnay ‘Somereto’

Ciro Riserva ‘Duca San Felice’, Librandi, Calabria

Chianti Classico Brolio, Ricasoli, Toscane
28,00

Verfrissend en elegant, met lekker wit fruit,
een vleugje citrus, sappig

Anselmi San Vincenzo, Veneto

3,95

29,00

Lichtvoetig en fris, elegant en open, met een bittertje
en iets stevigheid na

Dessertwijn
35,00

Dindarello ‘Maculan’, Veneto
Een subtiel en delicaat, muskaatkarakter, rijk maar niet te zwaar,
mooi druivig, zuiver, een licht zoet, maar met frisheid voorop

6,50

Bevande:
Acqua

Alcolici:
2,50 ( 0.25 L) – 4,95 (0.75 L)

mineraalwater

Acqua frizzante

Moretti bier
Moretti Zero – alcoholvrij bier
Menabrea blond

3,00
3,00
3,50

Campari
Martini Rossa / Bianco
Aperol Spritz
Airone rossa
Sambuca
Amaretto
Prugna Elixer
Punte mes
Limoncello
Gin

3,95
3,50
5,50
4,25
3,95
4,50
4,50
3,95
3,95
5,00

Vecchia Romagna – brandy
Grappa Poli vanaf
Puni malt wisky

4,50
5,50
6,50

2,50 ( 0.25 L) – 4,95 ( 0.75 L)

met koolzuur

San pellegrino, aranciata

2,50

sinas

San pellegrino, aranciata rossa

2,50

sinas van bloedsinasappel

San pellegrino, limonata

2,50

bitter lemon

San pellegrino, tonica

2,50

tonic

San pellegrino, chinotta

2,50

Italiaanse cola

San bennedetto, the freddo

2,50

ice tea

Coca Cola

2,35

light hebben we ook!

Verse Jus d’Orange

3,50

Succo di mela

2,50

appelsap

Succo di pera
perensap

vanaf

2,50

Averna – digestief
Ramazzotti – digestief
Fernet Branca – digestief

4,50
4,50
3,95

Caffe / Té:
Espresso

2,50

Doppio

4,25

Espresso Macchiato

2,75

Caffe Americano

2,50

Cappuccino

2,85

Latte Macchiato

2,95

Caffe Latte

2,85

Caffe Speciale ( Grappa / Amaretto )

7,25

Thee

2,50

Verse munt thee

2,75

Openingstijden
Maandag gesloten
Di – Za : 17.00 – 20.30
Zondag : 16.00 – 20.30
Tel. 0343 – 44 51 21
Kampweg 26 – Doorn
www.nonnas.nu
Facebook: Restaurant Nonna’s

