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Menukaart Gelato Burano Utrecht Oog in Al 
 
Ons actuele aanbod vindt u ook via de Ubereats app of in onze winkel! Grote 
bestellingen of groepscatering? Bespreek het met ons via 06-21302838 of mail naar 
info@gelatoburano.nl. Check ook www.gelatoburano.nl  
 

Voorgerechten en salades 

Pane All'Aglio: Italiaans knoflookbrood uit de oven (V)    € 2,75 
Portie Olijven: Mix van Italiaanse Olijven (V)     € 2,75 
Bruschetta: Geroosterd brood met knoflook, tomaat en basilicum (V)  € 3,75 
Salade Caprese: Tomaat, Mozzarella en Basilicum (V)    € 5,75 
Salade Mista: Salademix met tomaat, ui en rauwkost (V)    € 4,75 
Salade Tonno: Salademix met Tonijn, ui, olijven en kappertjes   € 6,50 
Soepen: Italiaanse Tomaat of Pompoensoep met brood (indien voorradig) € 4,75 
 

Pastabar (U kiest zelf de pasta, saus en eventueel toppings) 

Pasta       Sauzen naar keuze 
Spaghetti       € 7,75    Aglio Oglio e peperoncino (V)  
Penne Rigate         € 7,75  Napolitana (V)     
Tagliatelle      € 8,25  Bolognese     
Tortellini Parmagiano (V)    € 8,75  Gorgonzola (V)    
Ravioli Caprino (V)*        € 9,50  Carbonara originale (met ei)   
Ravioli Salsiccia e Radicchio    € 9,50  
Panzotti (V)**      € 9,50 
Vulling van: * Caprino kaas, broccoli en amandelen ** Blauwschimmelkaas met walnoten 
 
Toppings 
Rucola (grote portie)        € 1,25 Olijven       € 1,25   
Gegrilde Italiaanse groentemix  € 2,50 Parmigiano Reggiana        € 1,75 
Pancetta      € 2,50  
 

Ovengerechten (geserveerd met een kleine salade) 

Lasagne Tradizionale: met bolognese saus en bechamel    €10,00 
Canneloni: gevuld met spinazie en ricotta en tomatensaus (V)   € 9,00  
Melanzane Parmigiano: kruidig aubergine gerecht met tomaat, mozarella  
en parmezaanse kaas (V)        € 9,50 
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Panini (warm of koud)  
Caprese: Mozzarella-Tomaat–Pesto       €  4,75 
Classico: Kaas-Salami-Coppa-Zoetzure groente-Pepperoni    €  5,25 
Tre Formaggi: Mozzarella-Gorgonzola-Goudse-Uienmarmelade (V)   €  5,50 
Tonino: Tonijn–Kaas-Ui-Kappertjes-Groene olijven     €  5,50 
Mega Vega: Gegrilde groente-Truffeltapenade-Mozzarella- 
Balsamico crème-Rucolamix (V)       €  5,50 
Panini tosti    €4,00   Tosti kids   €  2,75 
 

Dolce 

Gelato Burano: vers geschept Italiaans ijs uit onze ijssalon  

Bij bezorging hele jaar keuze uit: Chocolade, aardbei, citroen, vanille, mango, witte chocolade, 
yoghurt amarena, aardbei cheesecake, stracciatella, cookies 

0,3 lt (1 smaak) €  4,75  0,5 lt (2 smaken) €  7,90  1 lt (3 smaken)  € 14,50 
Tiramisu per portie         €  4,50 
Siciliaanse Cannoli: opgerold koekje met mascarpone en ricotta   €  4,50 
Zuppa Inglese: met Alchermes likeur en vanillepudding    €  4,50 
   

Dranken 

San Pellegrino Sparkling  0,25 lt € 2,50   0,75 lt   € 4,50 
Acqua Panna        0,25 lt € 2,50   0,75 lt   € 4,50 
Vruchtensappen (peer, appel, mango) 0,2 lt      € 2,50 
San Pellegrino Fruit (limonata, aranciata rossa, aranciata) 0,33 lt    € 2,50 
Coca Cola 0,33 lt         € 2,25   
Coca Cola zero 0,33 lt        € 2,25 
Bronwater plat 0,5 lt         € 2,25  
7 Up 0,33 lt          € 2,25 
Lipton Icetea 0,33 lt (greentea/lemon)      € 2,50 
Vino Bianco Pinot Grigio 0,75 lt       € 9,50 
Vino Rosso Sangiovese Puglia 0,75 lt      € 9,50 
Milkshakes 0,4 liter         € 3,00 
 
IJs- en koffiesalon, Panini & Pastabar. Burano heeft een passie voor Italiaanse producten en 
gerechten. Wij werken het liefst zoveel mogelijk met Italiaanse producenten en leveranciers. 
Dit heeft niet alleen met het echte Italiaanse gevoel te maken. Voor ons is het ook een 
kwestie van kwaliteit. En dat proef je! Bezoek ook eens onze winkel waar de gerechten in 
korte tijd worden bereid terwijl u meekijkt (of bel vooraf via 06-21302838) en geniet van een 
schuimige cappuccino of een Italiaans ijsje. Mis je een gerecht of product, laat het ons 
weten!! 
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