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Mercatino di Natale
03 dec 2021 18 - 22u
04 dec 2021 14 - 19u

Verwen je vrienden tijdens de feestdagen met een smaakvol
Italiaans geschenk. Kom en ontdek tal van nieuwe kwaliteitsproducten.

Trakteer jouw familieleden, vrienden of - waarom niet - jezelf de komende feestdagen op
een vleugje authentiek Italië. Wij stellen een aantal culinaire verwenpakketten voor, gevuld
met exclusieve Italiaanse kwaliteitsproducten. Elk pakket steken we in een feestelijk jasje.
En onder het motto ‘Weet wat je eet!’ voegen we er interessante info en het verhaal achter onze
producten aan toe.
Ruime keuze voor elk budget!
Je kan kiezen uit vier pakketten die we hieronder kort voorstellen. Maar je kan uiteraard ook zelf
je pakket samenstellen met de verschillende producten uit ons assortiment. Je vindt het volledige
aanbod op het bijgevoegde bestelformulier op het einde van deze folder.
Wanneer?
We vragen je om tijdig de geschenkpakketten te willen bestellen vóór 26/11/21.
Je kan je bestelling dan komen afhalen op onze Italiaanse kerstmarkt op:
vrijdag 3 december (van 18u tot 22u) of zaterdag 4 december (van 14u tot 19u).
Kan je niet langskomen, laat het ons weten en we vinden samen een oplossing.
Feestelijk proeven!
Op onze kerstmarkt kan je proeven van Italiaanse wijnen en een nieuw gamma olijfolie. We laten
je ook kennismaken met de pasta van Pastasciano (7 types, exclusief bij ons verkrijgbaar). En wil
je weten én proeven wat het verschil is tussen de typisch Italiaanse ‘pandoro’ en ‘panettone’, dan
ben je bij ons aan het juiste adres.
Belangrijk! Reserveer tijdig jouw tijdsslot!
Om onze Mercatino di Natale vlot en veilig te laten verlopen kunnen we maximaal 10 personen
tegelijk verwelkomen. Daarom vragen we je om vooraf een tijdsslot te willen reserveren. Je vindt
alle info op het bestelformulier.
Inschrijven of meer info via mail of telefoon aan
Franka (franka@cosiddetto.be – 0473/42.79.21)
Siglinde (sigi@bianconero.be – 0473/55.67.38)
Waar?
Mercatino di Natale
Bevrijdingsstraat 9
9700 Oudenaarde
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PAKKET 1: DOLCE - € 30,00
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+
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Een ‘zoet’ Italiaans pakket, een feestelijk Italiaans ontbijt of een overheerlijk tussendoortje.
Inhoud: mini pandoro, mini panettone, prosecco rosato, crema al pistacchio

PAKKET 2: VERDE - € 30,00
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Een ‘hartig’ Italiaans pakket.
Inhoud: pasta van Pastasciano, pane carasau, vino bianco, pesto genovese

PAKKET 3: ROSSO - € 30,00
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Een ‘hartig’ Italiaans pakket.
Inhoud: pasta van Pastasciano, pane carasau, vino rosso, pesto rosso

PAKKET 4: COMBO - € 53,00
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Een ‘hartig’ Italiaans pakket.
Inhoud: 2x pasta van Pastasciano, pane carasau, vino bianco, vino rosso, pesto genovese, pesto rosso
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PASTASCIANO - PASTA
De smaakvolle, ambachtelijk gemaakte pasta van Pastasciano wordt gemaakt op basis van
een antieke graansoort (‘Senatore Cappelli’) die reeds bij de Romeinen gekend was. Het
graan wordt verbouwd op de heuvels rond het stadje Asciano in Toscane.
De pasta is 100% biologisch en licht verteerbaar.
Keuze uit 7 verschillende soorten.
Prijs: 6 EUR/pak

NOG MEER LEKKERS UIT ITALIË
De crema al pistacchio van Viaggiator Goloso is een heerlijk smeuige, zoete
smeerpasta op basis van pistachenoten. Een ideale manier om de chocopasta eens
achterwege te laten...
Combineert schitterend met een croissant, cake, pandoro, boterham ...
7 EURO/stuk

Elke Italiaan die in de kerst- of nieuwjaarsperiode bij vrienden of familie
langsgaat, heeft een pandoro of panettone bij, vaak vergezeld van een fles
prosecco of spumante. Wij hebben goudgele mini-pandoro (80gr.) en minipanettone (100 gr.) van het merk Virginia in voorraad.
De pandoro is een stervormige, luchtige en geelkleurige cake.
De panettone is een rond en luchtig kerstgebak met gekonfijt fruit en
rozijnen.
Grote pandoro en panettone zijn tevens verkrijgbaar.
Mini = 4 EURO/stuk
Groot = 11 EURO/stuk

Pane carasau van Lainattu is een knapperig, flinterdun platbrood uit Sardinië.

Kan koud of lauw gegeten worden. Bij de apero, als lunch, als bijgerecht...,
kortom: tal van mogelijkheden. Onweerstaanbaar lekker met olijfolie, grof
zeezout,...
7 EURO/stuk

De pesto, onmisbaar in de Italiaanse keuken.
Zowel de pesto genovese, uit Genua afkomstig als de rode pesto zijn perfect
combineerbaar met de pasta van Pastasciano. Wij bieden de pesto’s aan van
Mariangela Prunotto.
5,50 EURO/stuk
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TWEE FEESTELIJKE BUBBELS
COLPASSO – Spumante Grillo – Sicilia

Spumante met zachte bubbels en een frisse, fruitige neus met geuren van citrus en bloemen. In de mond zeer
goed gebalanceerd, zacht met een verfrissende zuurtegraad en spectaculaire fruitige smaken.
Prijs: 13,95 EUR/st - promo 11+1 gratis

SACCHETTO – Prosecco DOC Fili rosato millesimato 2020 – Veneto

Prosecco met zachte bubbels en een frisse, fruitige neus met florale toets van rozen en acacia. In de mond,
aromatisch, fris met een droge afdronk.
Ideaal als aperitief en tevens passend bij diverse gerechten, van voorgerechtjes tot gegrilde groenten, wit
vlees en vis.
Prijs: 13,50 EUR/st - promo 11+1 gratis

WIJNEN
VETRERE – Puglia

De Finis 2020 (100% Chardonnay) heeft een lichtgele kleur met aantrekkelijke toetsen van groen. Uitgesproken aroma’s van perzik en mandarijn. Vooral citrus in de mond met een lange, zachte en aantrekkelijke finale. Heerlijk bij zuiderse bereidingen van vis en gevogelte. Risotto met groene asperges en bij
witte schimmelkorstkazen.
Prijs: 11,50 EUR/st - promo 11+1 gratis

PANIZZI – Toscana

De Vernaccia di San Gimignano 2020 (incrocio manzoni, trebbiano toscano, 94% vernaccia di san
gimignano bianco) heeft een lichtgele kleur. In de neus herkennen we vooral witte bloemen, exotisch fruit
en wat mineraliteit. De aanzet is fris. Opvallend vettig voor dit soort wijn.
Zachte afdronk.
Prijs: 13,50 EUR/st - promo 11+1 gratis

CANTINA TERLANO – Alto Adige/Südtirol

De Terlaner Cuvée 2020 (60% Pinot Bianco,30% Chardonnay,10% Sauvignon Blanc) heeft een fonkelende
strogele kleur met groene schittering. Een frisse geur van groene appel en witte perzik, maar ook een
fijne toets van citroenmelisse en munt. In de mond ook de aanwezigheid van de perzik aanwezig, die de
Terlaner Cuvée levendig maakt. Een mooie structuur, frisheid, mineraliteit en tegelijkertijd gekenmerkt
door een mooie lange afdronk. Score RP 93, JS 94
Prijs: 17,25 EUR/st - promo 11+1 gratis

VETRERE – Puglia

De Tempio di Giano 2019 (100% Negroamaro) heeft een diepe robijnrode kleur en hints van purper en
aroma’s van kers en pruim. Fris en scherp, goed gebalanceerd en zijdezachte tannines.
Prijs: 11,50 EUR/st - promo 11+1 gratis

PANIZZI – Toscana

De Chianti colli Senesi riserva 2016 (cabernet sauvignon, merlot, 90% sangiovese) heeft een kriekenrode
kleur en een fruitig boeket van klein rood fruit en viooltjes. Medium structuur met soepele tannines en
een fruitige afdronk.
Prijs: 13,50 EUR/st - promo 11+1 gratis

AGOSTINO PAVIA & Figli – Piemonte

De Moliss Barbera d’Asti 2018 (100% Barbera) heeft een granaatrode kleur. Aroma’s van fruit, kruiden,
leder, tabak en een zachte smaak met mooie afgeronde tannines. Versgeplukte kers en framboos in de
neus en hints van kruiden. Een weldadige vlezigheid in de mond met verfijnde zuren en een fraai
nazinderende finale.
Prijs: 14,25 EUR/st

BORGO DI COLLOREDO – Molise

De Biferno Rosso (80% montepulciano, 20% aglianico) is een riservawijn, met een donkere robijnrode
kleur. Rijpe neus van pruimen, wat gerookt, peperig en kruidig. Mondvullend met voldoende tannines
om nog enkele jaren te evolueren. Fruitige en kruidige afdronk. Reeds mooi afgerijpt in de kelders van de
producent.
Prijs: 19,00 EUR/st

OLIJFOLIE - olio extra vergine
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GUGLIELMI - Puglia Het groene goud uit Puglia!
OLIO DI PUGLIA I.G.P

Het paradepaardje en resultaat van jarenlange kwalititatieve olijfbouw.
Een groene olijfolie met gouden tinten. Aroma’s van fris gras, artisjok en tomaat.
Medium-intense smaak , met een typisch bittertje en kruidige toetsen. Pittig met een mooi evenwicht!
De ‘gouden’ fles doet jouw feesttafel extra schitteren!
Prijs: 26,00 EUR/st

OLIO DI CONDIMENTO - AROMATIZZATI
Fijne gearomatiseerde kruidenolie, om je gerechten een uitgesproken toets te geven.
Keuze uit truffel, bergamot citrusvrucht, appelsien en rode peper.
Prijs: 7,50EUR/st

LE MONOCULTIVAR
Kwaliteitsvolle olijfolie extra vergine in een liefelijk ogend flesje (100 ml).
Keuze uit 3 soorten, op basis van de gebruikte olijf.
De Coratina, Peranzana en Ogliarola.
Prijs: 8,50 EUR/st

Kennismakingsactie!

Geldig t/m 10/12/2021 en zolang de voorraad strekt.

Bij aankoop van 1x

+ 1x
arom.
naar
keuze

+ 1x
pasta
naar
keuze

-->

&
Siglinde De Wilde

www.bianconero.be

1x Monocultivar 100 ml gratis

I taliëblog

w w w.cosiddetto.be

Factuuradres					
Naam:					
Adres:					
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Tel:			
E-mail:

Mercatino di Natale 2021
						

Prijs/stuk		
PAKKET 1 - DOLCE					
€ 32,00
1x panettone, 1x pandoro, 1x Sacchetto
Prosecco Fili rosato, 1x crema al pistacchio + luxe verpakking

bestelbon

PAKKET 2 - VERDE					
1x pasta di Pastasciano, 1x pane carasau,
1x Vetrère Finis, 1x pesto genovese + luxe verpakking

€ 32,00 		

PAKKET 3 - ROSSO					
€ 32,00
1x pasta di Pastasciano, 1x pane carasau,
1x Vetrère Tempio di Giano, 1x pesto rosso + luxe verpakking
PAKKET 4 - COMBO					
2x pasta di Pastasciano, 1x pane carasau,
1x Vetrère Finis, 1x Vetrère Tempio di Giano
1x pesto genovese, 1x pesto rosso + luxe verpakking
Pasta (Pastasciano)
Vitoni
				
Stracci
				
Pappardelle					
Tortiglioni					
Spaghetti						
Casarecce					
Penne rigate					
			
Crema al pistacchio					
Pane carasau					
Pesto verde / rosso					
Mini pandoro (80gr.)				
Mini panettone (100 gr.)				
Grote panettone					
Grote pandoro					

€ 55,00

€
€
€
€
€
€
€

6,00		
6,00		
6,00		
6,00		
6,00		
6,00		
6,00		

€ 7,00		
€ 7,00
€ 5,50		
€ 4,00		
€ 4,00
€ 11,00
€ 11,00

Spumante/Prosecco
Colpasso - spumante grillo				
Sacchetto - Prosecco Fili rosato millesimato 2020		

€ 13,95 promo 11+1
€ 13,50 promo 11+1

Vino Bianco
Vetrère - Finis 2020 				
Panizzi - Vernaccia di San Gimignano 2020		
Cantina Terlano - Terlaner Cuvée 2020			

€ 11,50 promo 11+1
€ 13,50 promo 11+1
€ 17,25 promo 11+1

Vino Rosso
Vetrère - Tempio di Giano 2019 			
Panizzi - Chianti Colli Senesi riserva 2016		
Agostino Pavia & Figli - Barbera d’Asti ‘Moliss’ 2018
Borgo di Colloredo - Gironia Biferno Rosso riserva 2013

€ 11,50 promo 11+1
€ 13,50 promo 11+1
€ 14,25
€ 19,00

Olio
Guglielmi - olio extra vergine di Puglia I.G.P. - 500 ml
€ 26,00
Guglielmi - olio aromatizzato - 100 ml 			
€ 7,50
keuze: tartufato/bergamotto/arancia/peperoncino
Guglielmi - olio extra vergine monocultivar - 100 ml
€ 8,50
keuze: Coratina/Ogliarola/Peranzana
Luxeverpakking					
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€ 2,00

vrijdag 03/12/21				

zaterdag 04/12/21

18.00-19.00u

				

14.00-15.00u

19.00-20.00u

				

15.00-16.00u

20.00-21.00u

				

16.00-17.00u

21.00-22.00u

				

17.00-18.00u

						

18.00-19.00u

Aantal

Totaal

