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U kunt ons complete menu laten bezorgen of afhalen!
Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben wij tijdelijk de deuren van ons restaurant gesloten. 
Wel kunt u nog ons gehele menu laten thuisbezorgen of bij ons komen afhalen, zodat u toch kunt genieten van onze authentieke 
Italiaanse en Mediterrane gerechten.

10% Korting op uw bestelling
Onze menukaart voor bezorgen en afhalen is gelijk aan die van het restaurant, maar op elke bestelling die u laat thuisbezorgen 
of komt afhalen krijgt u 10% korting! (Deze korting wordt automatisch verrekend bij het afrekenen.)

Uw bestelling voor thuisbezorging of afhalen kunt u aan ons doorgeven door ons te bellen op 035-5313467 (vanaf 16:00), of via 
de e-mail op elefante-bianco@zonnet.nl. Ook kunt u ons restaurant vinden op de website van Thuisbezorgd: thuisbezorgd.nl/
elefante-bianco

U kunt uw bestelling contactloos betalen met pin of met een Tikkie. Onze openingstijden voor bezorgen en afhalen zijn van 
dinsdag t/m zondag van 17:00 tot 21:30.

Antipasti
Crostini misti € 13,50
3 Crostini’s met verschillend beleg

Bruschetta pomodoro • € 11,50
Bruschetta met tomaat en knoflook

Gamberoni al forno con peperon-
cino, aglio e prezzemolo

€ 14,95

Gamba’s uit de oven met rode peper,  
knoflook, peterselie, tomaat en olie

Vitello Tonnato € 14,95
Dungesneden kalfsvlees met tonijn,  
mayonaise en kappertjes

Carpaccio classico di manzo con 
rucola e parmiggiano

€ 14,95

Dungesneden rundvlees met olijfolie, 
citroen, rucola, pijnboompitten en  
parmezaanschilfers
Supplement verse truffel: dagprijs
Supplement eendenlever: € 3,50

Funghi Trifolati • € 11,50
In knoflook gebakken champignons op 
bruschetta

Burrata • € 14,95
Buffelmozzarella met tomaat, balsamico en 
basilicum

Melanzane alla Parmigiana • € 11,50
Taartje van aubergine uit de oven

Prosciutto di Parma € 16,95
Rauwe ham uit Parma met olijven

Antipasto Misto
Mix van verschillende voor-
gerechten

1 pers.
€ 14,95
2 pers.

€ 25,95

Zuppa
Pappa al Pomodoro • € 7,95
Toscaanse tomatensoep

Zuppa di Zucchini • € 7,95
Courgettesoep
Met gerookte zalm of geitenkaas + € 1,00

Insalata
Insalata Mista •
Gemengde salade met pijnboom-
pitten, komkommer, tomaat en 
olijven

klein
€ 5,95

groot
€ 9,95

Insalata Pollo
Onze eigen klassieker met  
gebakken kip en pijnboompitten

klein
€ 10,50

groot
€ 15,95

Insalata Tonno
Salade met tonijn, taggiasca 
olijven, gekookt ei, tomaat en 
bruschetta

klein
€ 10,50

groot
€ 15,95

Insalata al formaggio di capra 
gratinato con miele e pinoli •
Salade met gegratineerde geiten-
kaas, honing en pijnboompitten

klein
€ 10,50

groot
€ 15,95

Insalata Caprese •
Tomatensalade met mozzarella 
en pesto

klein
€ 10,50

groot
€ 15,95

Insalata Elefante
Ceasarsalad op onze eigen wijze 
met naar keuze gamba,  
gefrituurde artisjok of kip

klein
€ 10,50

groot
€ 15,95

Secondi
Vleesgerechten
Bistecca € 23,50
Biefstuk met keuze uit pepersaus rodewijn-
saus of gorgonzolasaus
Supplement verse truffel: dagprijs
Supplement eendenlever: € 3,50

Bistecca di Manzo alla Griglia € 24,50
Runder ribeye van de grill met rucola, 
citroen en parmezaanse kaas

Pollo Fiorentina € 21,50
Kip met spinazie en mozzarella

Pollo Diversa € 21,50
Gebakken kipfilet met keuze uit  
marsalasaus of citroensaus

Saltimboca di Vitello € 23,50
Kalfsvlees met salie en parmaham

Visgerechten

Dorade Pizzaiola € 23,50

Vis van de Dag dagprijs

Bij alle vlees- en visgerechten serveren wij 
een aardappel- en groentegarnituur

Contorni
Bijgerechten

Patate Fritti € 3,50
Bakje friet met mayonaise

Spaghetti Aglio e Alio • € 4,95
Spaghetti met knoflook en rode peper
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Pasta
Spaghetti al Pomedoro • € 10,95
Spaghetti met tomatensaus

Spaghetti classici “Aglio e Olio” • € 11,95
Spaghetti met knoflook en rode peper

Lasagna Classico € 16,95
Lasagne met gehaktsaus

Lasagne Vegetarisch • € 16,95
Lasagne met groenten

Rigatoni Pollo € 17,50
Grote penne met kipfilet, tomaat, room, 
paprika en wodka

Pasta ai Gamberi e Limoncello € 18,95
Spaghetti met gamba, limoncello, mini 
pomodori en basilicum

Spaghetti alla Carbonara € 14,75
Spaghetti met pancetta, room, ei en  
Parmezaanse kaas

Spaghetti Bolognese € 13,95
Spaghetti met gehaktsaus op Bolognezer 
wijze

Ravioli al Tartufo Nero • € 17,50
Ravioli met zwarte truffel en truffelsaus

Tortelloni Ripieni € 19,95
Tortelloni gevuld met krab en kreeft, met 
saffraansaus en gamba’s

Spaghetti alla Vecchia Romagna • € 23,50
Spaghettimet Parmezaanse kaas en vec-
chia romagna brandy. Op twee manieren 
aan tafel te bereiden. Vraag naar de moge-
lijkheden bij uw gastheer of gastvrouw

Pizze
Margherita • € 9,95
Met tomatensaus en mozzarella

Al Prosciutto € 11,95
Met tomatensaus, mozzarella en ham

Al Salame € 11,95
Met tomatensaus, mozzarella en salami

Chorizo € 14,95
Met tomatensaus, mozzarella en Italiaanse 
chorizo

Vegetariana • € 12,95
Met tomatensaus, mozzarella en diverse 
groenten

Tropicale € 12,95
Met tomatensaus, mozarella, ham en 
ananas

Quattro Stagioni € 15,50
Met tomatensaus, mozzarella, champig-
nons, paprika, artisjokken en ham

Mozzarella e Spinaci • € 14,95
Met tomatensaus, mozzarella en spinazie

Formaggi Misti • € 15,95
Met tomatensaus en verschillende soorten 
kaas

Sicilia € 12,95
Met tomatensaus, mozzarella, ansjovis,  
kappertjes en olijven

Capricciosa € 12,95
Met tomatensaus, mozzarella, ham en 
champignons

Mozzarella e Pomodoro Fresco • € 14,95
Met tomatensaus, mozzarella, verse tomaat 
en basilicum

Mista € 12,95
Met tomatensaus, mozzarella,  
champignons, salami en ham

Al Tonno € 12,95
Met tomatensaus, mozzarella, tonijn en ui

Calzone € 15,95
Gevulde dubbelgevouwen pizza met 
tomatensaus, mozzarella, ham, paprika, 
champignons en artisjokken

Calzone Speciale € 15,95
Gevulde dubbelgevouwen pizza met  
tomatensaus, mozzarella, gehakt, ui,  
artisjok, paprika en spinazie

Alle pizza’s kunnen ook in kinderformaat 
worden gemaakt, met uitzondering van 
Calzone

Pizze Speciali
Salami Misti € 14,95
Met tomatensaus, mozzarella, en  
verschillende soorten salami

Pizza Tartufo € 17,95
Met mascarpone en truffelsaus, prosciutto 
di Parma, en rucola

Mozzarella di Bufala € 15,95
Met tomatensaus, waterbuffelmozzarella, 
en pikante salami

Feta e Pancetta € 15,95
Met tomatensaus, nozzarella, geitenkaas, 
honing, bieslook en spek

Contadina • € 15,95
Met tomatensaus, mozzarella, geitenkaas, 
spinazie, gorgonzola en gedroogde tomaat

Gorgonzola e Salame Napoli € 15,95
Met tomatensaus, mozzarella, gorgonzola, 
tomaat, pikante salami, en paprika

Gamberi e Spinaci € 17,95
Met tomatensaus, mozzarella, gamba’s, 
spinazie, knoflook en rode peper

Funghi Aglio e Pancetta € 16,95
Met tomatensaus, mozzarella,  
champignons, knoflook en spek

Prosciutto di Parma € 17,95
Met tomatensaus. mozzarella, Parmaham, 
Parmezaanse kaas, en rucola

Alle pizza’s kunnen ook in kinderformaat 
worden gemaakt, met uitzondering van 
Calzone

Per i Bambini 
Kindergerechtjes

Spaghetti • € 8,95
Met tomatensaus en basilicum

Kinderbordje met vlees € 12,95
Met groente en frites

Kinderbordje met vis € 12,95
Met groente en frites

Dolci
Desserts

Sorbetto Limoncino € 7,95
Citroen gevuld met citroenijs

Tiramisu € 8,95
Mascarponedessert met lange vingers

Torta di Cioccolato € 8,95
Chocoladetaart met vanille-ijs en slagroom

Vini
Rood
Puglia rosso € 12,95

Amicone € 24,50

Wit
Pinot Grigio Wit € 12,95

Rosé
Pinot Grigio Rosé € 12,95

Prosecco
Villa sandi – prosecco spumante € 21,50
De smaak is fruitig en bloemig met hints 
van rijpe gouden appels. De frisse afdronk 
heeft een hint van bloemen.

Villa sandi – prosecco spumante 
(200ml)

€ 5,95

(Gerechten met een • zijn vegetarisch)


