Ook op zoek naar
de authentieke Italiaanse keuken?
Trattoria Della Mamma brengt
het échte Italië op je bord

Trattoria Della Mamma
adres

Sint-Pietersnieuwstraat 36, 9000 Gent

mail

info@trattoriadellamamma.be

telefoon

+32 (0)9 234 17 01

Het échte Italië
op je bord
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Openingsuren:
Winkel:

ma. t.e.m. do.

Resto:

ma. t.e.m. za.

vrij. en zat.

11u00 tot 18u00
10u00 tot 18u00
11u30 tot 14u30

Pasta fresca ripiena
Fiocchi formaggio e pere

Pasta della mamma
25,90 €/kg

Gevuld met fontinakaas en peer, groene pepersaus

Panzerotti ricotta e porcini

25,80 €/kg
25,80 €/kg

Antipasti
Olive verdi all’aglio

24,50 €/kg

Olive mix

22,00 €/kg

Taggiasche olijven

29,95 €/kg

Insalata per l’aperitivo

34,00 €/kg

Mengeling van verschillende soorten olijven, kaas, salami

Daarnaast kan je bij Trattoria Della Mamma
ook terecht voor een snelle lunch. Elke middag stellen
wij je 6 gerechten voor die wekelijks wijzigen.
Naast deze 6 Italiaanse dagschotels kan je ook
altijd antipasto verkrijgen. Vervolgens is er
mogelijkheid om de lunch af te sluiten met één
van onze heerlijke desserten.

24,50 €/kg

Ten slotte is er ook een ruim assortiment artisanale
delicatessen, likeuren en wijnen, om zelf van
te genieten of om als geschenk te geven.

26,50 €/kg

Pomodori semi secchi

31,00 €/kg

Zucchine alla griglia

24,50 €/kg

Melanzane alla griglia

24,50 €/kg

Carciofi alla griglia

30,10 €/kg

Funghi grigliati

34,50 €/kg

Tapenade zongedroogde tomaten

33,00 €/kg

Tapenade van olijven

27,00 €/kg

Crema carciofi

28,00 €/kg

Salade Italiaanse ham, parmezaan

Pesto Genovese

30,50 €/kg

Insalata di pecorino

2,00 €/st

Bresaola gevuld met ricotta en rucola

Rolotini di melanzane

2,00 €/st

Auberginerolletje met ricottakaas en Italiaanse ham

Peperoni con burrata

4,20 €/st

Insalata

3,90 €/st

Aubergine met ricottakaas

Crostini con funghi e guanciale

4,50 €/st

Toast met champignon, spek van de varkenswang, schapenkaas, warm eten

Crostini con salame piccante e peperonata

25,00 €/kg

Minestrone

7,00 €/liter

Soep met allerlei groenten en tomaten

Parmigiana con melanzane

18,50 €/kg

Aubergine, mozzarella, basilicum, tomatensaus

Scampi della mamma

36,95 €/kg

Insalata di bufala

28,50 €/kg

Salade buffelmozzarella, gegrilde groenten

Insalata di prosciutto

32,00 €/kg

Groentenmengeling uit de oven
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27,95 €/kg

Tagliolini al pesto Genovese

18,50 €/kg

Pesto van basilicum

Cannelloni ricotta e spinaci

3,00 €/st

Cannelloni di carne

3,00 €/st
25,95 €/kg

Gevulde pasta met pompoen, salieroomsaus (seizoensgebonden)

Spaghetti puttanesca

15,80 €/kg

Kappers, olijven, ansjovis, tomatensaus

Orecchiette con funghi e tartufo

24,80 €/kg

Truffel, champignon, roomsaus

Ravioli rossi

17,20 €/kg

Ravioli gevuld met vlees, zongedroogde tomatenroomsaus

Lasagne con verdure

17,95 €/kg

Groenten, tomatensaus

Lasagne della mamma

19,50 €/kg

Italiaanse vleessaus

Lasagne salsiccia e gorgonzola

23,50 €/kg

Italiaanse worst, gorgonzolakaas

Lasagne del bosco

23,50 €/kg

Panini della casa

28,50 €/kg

Mortadella

4,20 €

Prosciutto crudo

4,20 €

Italiaanse gedroogde ham, pesto van basilicum,
gemengde sla, parmezaan

Formaggio

Insalata di tonno

26,50 €/kg

Provolonekaas, gegrilde courgette, peper, olijfolie, gemengde sla

Salade boontjes, tonijn, zongedroogde tomaat, olijven

Vega

Verdure grigliati

28,95 €/kg

Gegrilde aubergine en courgette, tapenade van zwarte olijven,
peper en zout, gemengde sla, parmezaan

Gegrilde groentjes, parmezaan

4,20 €

Italiaanse hamworst met pistachenoten,
provolonekaas, gemengde sla, olijfolie, peper en zout

Salade schapenkaas, selder, tomaat, gebakken spek

Salame

4,20 €
4,20 €

4,20 €

Salami naar keuze, tapenade zongedroogde tomaat,
gemengde sla, parmezaan

Insalata di pasta fredda

Porchetta

4,20 €

Italiaanse gekookte beenham, ricottakaas, gemengde sla, peper en zout

Koude pastasalades

Bresaola

4,20 €

Gedroogd rundsvlees, gemengde sla, olijfolie, peper en zout, parmezaan

Insalata di pasta con fagiolini e prosciutto

21,50 €/kg

Taleggio
Speck

Insalata di pasta con salame piccante

Gerookte Italiaanse ham, tapenade van artisjok, gemengde sla

21,50 €/kg

Pikante salami, paprika, courgette, parmezaan

Vitello tonnato

Insalata di pasta al pesto

Rosé gebakken kalfsvlees, tonijnsaus, kappertjes, gemengde sla

18,50 €/kg

4,20 €

Zachte Italiaanse kaas, honing, peper, gemengde sla

Boontjes, Italiaanse ham, zongedroogde tomaat, parmezaan

Insalata di pasta vegetariana

4,20 €
4,90 €

21,50 €/kg

Gegrilde aubergine, paprika, rucola, schapenkaas, olijven

52,00 €/kg

Rosé gebakken kalfsvlees, tonijnsaus, kappers, rucola

Verdure al forno

17,95 €/kg

Pesto van basilicum

Look, olie, licht pikant

Vitello tonnato

Casserecce con polpette

Mozzarella, tomaat, olijfolie, balsamicocrème, peper en zout, gemengde sla

4,50 €/st

Sicialiaanse groentenmengeling

14,75 €/kg

Gehaktballetjes, tomaten

Caprese

Toast met pikante salami, paprikakamengeling, licht pikant, warm eten

Caponata

Penne con ciliegini e erbette

Ciabatta

Gevulde paprika met een soort van mozzarella om koud te eten

Melanzane con ricotta

29,95 €/kg

Gevuld met zeebaars, courgette, citroenroomsaus

Cappellacci di zucca

16,50 €/kg

Aromatische kruiden, tomatensaus

Gevuld met everzwijn, kerstomatensaus met spek (seizoensgebonden)

Rettangoli alla cernia

Penne con salsiccia

Champignon, bechamelsaus

Pomodori secchi

Involtini di bresaola

Tortelli al cinghiale

14,50 €/kg

Italiaanse worst, tomatensaus

Gevuld met ricottakaas en rucola, kerstomatensaus

Trattoria Della Mamma is de plaats om de authentieke
Italiaanse keuken te beleven. In onze traiteurafdeling
vind je dagelijks een ruim assortiment pasta’s bereid
door La Mamma, alsook een uitgebreid aanbod
Italiaanse charcuterie, kazen en antipasto.

Penne all’amatriciana
Spek, tomatensaus

Gevuld met ricottakaas en spinazie, tomatensaus

Tortelli con rucola

13,50 €/kg

Pikante tomatensaus

Gevuld met ricottakaas en eekhoorntjesbrood, tomatensaus

Panzerotti ricotta e spinaci

Penne all’arrabbiata

Insalata di pasta con scampi

27,00 €/kg

Scampi, kerstomaten, selder, licht pikant, citroen

25,50 €/kg

Insalata di pasta con tonno
tonijn, courgette, olijven, licht pikant

Onder voorbehoud van prijsstijgingen

21,50 €/kg

Supplement groenten

0,50 €

Supplement vlees

0,50 €

Supplement kaas

0,50 €

Supplement pesto/tapenade

0,50 €

Onder voorbehoud van prijsstijgingen
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Feesten, recepties
& vergaderingen
Hoe bestellen voor een groep?
Indien je je beperkt tot 3 soorten pasta’s, rekenen we ± 500 g
per persoon. Dit zodat iedereen de gelegenheid krijgt om van
elke soort te proeven. Indien je meerdere soorten neemt,
dien je iets meer te rekenen. Met dit in gedachte kan je in
functie van je budget zelf je pastabuffet samenstellen met behulp
van deze brochure.

Hoe opwarmen?
Om een optimale kwaliteit te hebben van de pasta raden wij aan
om alles op te warmen in een gewone heteluchtoven. De zwarte
bakjes (niet de doorzichtige) waarin je de pasta meekrijgt mag je
in de oven plaatsen op 180 graden (geen grill). Voor een heerlijk
resultaat mag je de plastic folie erop laten op voorwaarde dat je
er gaatjes inprikt. Enkel bij de lasagne raden we aan de folie te
verwijderen aangezien de lasagnes nog meer smelten in de mond
met een heerlijk korstje. Uitzonderlijk raden we een microgolf aan,
vb. voor de taglioline al pesto of de scampi’s. Indien je geen oven
hebt, kunnen de bakjes dus ook in de microgolf onder dezelfde
voorwaarde van gaatjes prikken in de folie.

Hoe opwarmen
voor een grote groep?

Antipasti formaggi
Schotel met een assortiment kazen
aangevuld met noten
Als maaltijd (± 250 g pp) (vanaf 2 pers.)

17,00 €/pp

Als dessert (± 125 g pp) (vanaf 4 pers.)

9,50 €/pp

Antipasti di salumi
Schotel met een selectie charcuterie
aangevuld met olijven, zongedroogde tomaten,…
Als maaltijd (vanaf 2 pers.)

13,95 €/pp

Als aperitief (vanaf 4 pers.)

7,95 €/pp

Indien je zelf wil meegenieten van je pastabuffet is het huren van
een bain marie zeker aan te raden. Je warmt de pasta op in de
oven en eenmaal warm plaatst je ze in een bain-marie, die ervoor
zorgt dat de pasta meer dan een uur op ideale temperatuur blijft.
Je kan een bain marie huren bij o.a. Levi Party Rental in
Merelbeke en Femat in Izegem. Als je oven te klein is voor je
groep genodigden kan je bij deze bedrijven ook een grotere oven
huren. Laat ons zeker weten dat je met een bain marie wil werken
want wij hebben ovenbakjes die hierin passen!

Broodmand (vanaf 4 pers.)

Antipasti misti

Mand met 3 belegde mini-ciabatta per persoon.
Wij of jij kunnen een selectie maken
uit onze belegde broodjes.

Schotel met selectie charcuterie en kazen
aangevuld met olijven, zongedroogde tomaten,…

Dolci

Als maaltijd (vanaf 2 pers.)

15,95 €/pp

Tiramisu

4,10 €/st

Als maaltijd deluxe (vanaf 2 pers.)

17,90 €/pp

Torta Limone

4,10 €/st

Extra: gegrilde groenten, paprika met burrata of mozzarella,
rolotini di melanzane

Als aperitief (vanaf 4 pers.)

8,95 €/pp

Diversen
Charcuterie/kazen

Tip:

Wij raden aan om de antipasti schotels aan te vullen
met ciabattabrood, grissini of dipkoekjes die je ter plaatse uitgebreid
kan kiezen. Ideaal bij de maaltijdschotels zijn ook onze salades.

Geschenkmanden
Cadeaubonnen
Wijnen
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9,00 €/pp

Onder voorbehoud van prijsstijgingen

