Forretter
BRUSCHETTE

ALLE TILVALG KAN BESTILLES SEPARAT
kr. 24/ 6 stk.

Stenovnsbagte hvidløgsbrød med
klassisk topping af tomat, rødløg og basilikum

Andre variationer af topping
•
•
•
•
•
•

Semidried tomater
Basilikumpesto
Artiskokcreme
Peberfrugtcreme
Oliventapenade
Bomba Regina - spicy grøntsagsmix

SUPPER (inkl. 2 stk. brød)

• Minestrone
• Azzurra suppe - spørg betjeningen
Ekstra brød

ITALIENSK ANTIPASTI
Den Lette "STARTER" eller BASIS

+ kr. 5/ slags

KT1
KT2
KT3
KT4
KT5
KT6

Hovedretter
Hovedret 1

Hovedret 2
kr. 39/ kuv.

Helstegt Black Angus Aberdeen okseculotte, hertil
stegte kartofler samt en flødelegeret
svampesauce
kr. 149/ kuv.

kr. 3/ kuv.
kr. 89/ kuv.

Hovedret 3

Steak af Angus serveret med en rosmarin
glaze, sauterede rodfrugter samt
dagens kartofler

kr. 179/ kuv.

Hovedret 4

Husets Italienske Burger med bøf af
hakket oksekød toppet med ost og sprød
Pancetta i hjemmebagt bolle med
aioli, tomat-tapenade, løgkompot med
sennep, salat og agurk, serveret
med stegte kartofler

kr. 149/ kuv.

kr. 35/ ret

Økologisk varmrøget ørred fra Thy
med purløgscreme
Koldrøget lakseroulade med ricotta creme
Røget dådyrkølle med høvlet parmesan og
rucola
Økologisk perlebygsalat med rucola,
semi-dried tomat og parmesan
Ventricina - Italiensk stærk salami
med avocado og mozzarellasalat
Grøntsagsæggekage toppet med sprød pancetta

Azzurra Aalborg

kr. 79/ ret

Tyndskåret kalvefilet serveret med
svampesauce tilsmagt med trøffel, serveret med
ovnstegte rosmarinkartofler og bønnesalat
kr. 169/ kuv.

for en skræddersyet buffet ved køb af tilvalg
• Parmaskinke
• Italiensk salami
• Krydret rosmarinskinke
• Grillede peberfrugter
• Marinerede artiskokker
• Semi-dried tomater
• Oliven - grønne og sorte
• Insalata Caprese - Tomatsalat med frisk mozzarella og basilikum
• Stenovnsbagt brød
• Smør

Kolde tilvalg

Såfremt man ønsker,
at bestille tilvalg alene som forret

98 16 41 22-2

"Menuer"Min 10 kuv.
M10
M11
M12
M13

Buffet med pizza og pasta
Buffet med pizza, pasta og salat
Buffet med antipasti, pizza og pasta
Buffet med antipasti, pizza,
pasta og salat
M14 Buffet med antipasti og hovedret

kr. 99/ kuv.
kr. 109/ kuv.
kr. 169/ kuv.
kr. 189/ kuv.
kr. 239/ kuv.

www.restaurant-azzurra.dk

Oste og Desserter
D1

Variation af italienske oste serveret
med oliventapenade råsyltede
bondegårdhyben samt sprøde kiks

NORDKRAFT

kr. 59/ kuv.

Åbningstider:
Mandag-Lørdag
Søn- og helligdage

D2

Chokolade Drøm — Bagt chokoladebund
toppet med chokolademousse og høvlet
hvid chokolade

Kjellerups torv 3
9000 Aalborg

kl.11.30-21.00
kl.17.00-21.00

kr. 49/ kuv.

D3

Tiramisù — Italiensk dessertklassiker, med
Mascarpone-creme, Ladyfingers, Espresso
kaffe og Likør
kr. 44/ kuv.

SelskabsMenuer

Ud af huset

98 16 41 22-2

Bestilling min. dagen før uanset antal af kuverter

Div. Vinforslag
vore "Bestseller"

Martini Prosecco, Prosecco
Pinot Grigio del Veneto, Aldegheri, Veneto

75
109

Chianti Classico, Castellare di Castellina,Toscana
Rosso Veronese "Il Groto", Aldegheri, Veneto
Barbaresco, Balbi Soprani, Piemonte
Amarone della Valpolicella "Lilla", Aldegheri, Veneto

129
149
159
219

Moscato d'Asti, Balbi Soprani, Piemonte

89

Priser gældende fra 01.01.2015

CVR Nr. 31762839

Azzurra Aalborg

98 16 41 22-2

Perfekt
til enhver
lejlighed

Fester
Events
Selskaber

- Betaling ved modtagelse af bestillingen,
vi tager imod Kreditkort & SWIPP
- Depositum på kr. 350 tillæges
ved anretning på fade og i skåle
- Leveringsgebyr kr.20

www.restaurant-azzurra.dk

