PASTA AL FORNO (deeggerechten) & RISOTTI
224. Lasagne

€ 11,90

Deegbladeren met gehakt, kaas in tomatensaus. Uit de oven
225. Cannelloni

€ 12,40

Gevuld deeg met diverse gemalen groenten en kaas. Uit de oven
226. Pasticcio

Molenstraat 30, 5461 JR –Veghel
Tel.: 0413-344438
Website: www.restaurantlariva.nl

€ 12,90

Assortiment van lasagne, cannelloni en tortellini. Uit de oven
227. Tortelini alla bolognese

€ 11,50

Gevulde deegkussentjes met gehakt in tomatensaus
228. Tortelini alla pana

€ 11,50

Gevulde deegkussentjes met ham in roomsaus
252. Risotto La Riva

€ 12,60

Rijst met kip, champignons, uien, knoflook en Italiaanse kruiden in tomatensaus.

Onze menukaart is uitgebreid met diverse vlees- en vis gerechten, koude- en
warme voorgerechten en soepen.
Voor meer informatie gaat u naar onze website:
www.restaurantlariva.nl
Like ons op facebook en maak kans op leuke verrassingen!
https://www.facebook.com/restaurantlariva

Heeft u binnenkort een (personeels)feestje,
verjaardag of een andere gelegenheid? La Riva
brengt de Italiaanse keuken bij u thuis. Vanaf 15
personen (koud en warm buffet). Voor meer
informatie kunt u contact met ons opnemen
(0413-344438).
Openingstijden
Do. t/m Di. Van 16.00 tot 22.00. woensdag gesloten

PIZZA’S
101. Margherita

€ 7,90

200. All arrabiata

Tomaten, kaas en oregano.
102. Napoletana

€ 9,60
€ 9,80

104. Prosciutto

€ 9,80

105. Funghi

€ 9,60

107. Vesuvio

€ 10,50

108. Calzone

€ 12,50

Gevulde pizza met tomaat, kaas, champ, paprika, ham, salami, artisjokken, uien en
€ 11,60
€ 11,50
€ 11,90
€ 11,90
€ 10,60
€ 10,90

Tomaat, kaas, ham, salami, ananas en oregano.

208. Aglio, olio e peperoncino
209. All salmone fresco
210. Gratinati al forna
211. Puttanesca

€ 8,90
€ 12,50
€ 11,80
€ 11,00

tomatensaus en Parmezaanse kaas.
212. Fruitti di mare

Tomaten, kaas en gehaktsaus
116. Americana

€ 11,60

Pepers, spek, olijven, kappertjes, ui in

Tomaten, kaas, verschillende groenten en oregano.
115. Bologna

207. Formaggi Misti

Gegratineerde pasta met spek, ham, ui in rosésaus.

6Tomaten en vverschillende zeevruchten.
113. Vegetariana

€ 11,90

Stukjes zalm, uien in knoflookrosésaus.

Tomaten, 4 soorten kaas en oregano.
112. Frutti di mare

206. Alla Boscaiola

Olijfolie, knoflook en spaanse pepers.

Tomaten, kaas, ham, ananas en oregano.
111. Quattro Formaggi

Tonijn, ui, knoflook in tomatensaus

Verschillende kaassoorten in roomsaus.

Tomaten, kaas, ham, salami, champignons, artisjokken en oregano.
110. Hawaï

€ 10,80

Champignons, ham, uien en erwtjes in roomsaus,

oregano.
109. Quattro Stagioni

€ 11,50

Spek, ei en Parmezaanse kaas in roomsaus.
205. Al Tonno

Tomaten, kaas, champignons, salami en oregano.

€ 10,70

Spek, ui, knoflook in tomatensaus.
204. Alla Carbonara

Tomaten, kaas, champignons en oregano.

€ 10,90

Gehakt en kruiden in tomatensaus.
203. Matricana

Tomaten, kaas, ham en oregano.

€ 10,60

Diverse groenten in tomatensaus.
202. Alla Bolognese

Tomaten, kaas, salami en oregano.

€ 8,80

Pittige tomatensaus met knoflook.
201. Alla Vegetariana

Tomaten, kaas, ansjovis, kappertjes en oregano.
103. Salami

PRIMI PIATTI (pastagerechten)
U kunt kiezen uit Spaghetti, Penne en T agliatelle.

€ 11,90

€ 12,50

Verschillende soorten vis en ui in tomatensaus.
213. Carréttiera
Champignons, tonijn, pepers, ui en knoflook in tomatensaus,

€ 11,70

