
Antipasti
Het voorgerecht is onze huisgemaakte antipasti en bestaat uit 

diverse vleeswaren, grissini, 3 ciabatta’s, 1 bol buffelmozzarella, pesto 

alla Genovese, gemarineerde olijven en groenten, Provolone Piccante 

met vijgen jam, olijfolie, kruidenzeezout en olijven tapenade.

1. Bak de mini ciabatta broodjes 7 minuten af in de oven op 200 

graden.

2. Leg alle onderdelen van de antipasti op een grote plank of op 

een schaal en het voorgerecht is klaar!

Tip van de chef: breek de buffelmozzarella voorzichtig 
open in het midden van de bol en sprenkel de pesto alla 
Genovese er in.

Pasta
Bij Trattoria Italiana City Hall maken wij al onze pasta’s en sauzen 

helemaal zelf. We hebben voor de City Hall pasta box verschillende 

soorten pasta’s geselecteerd die we afwisselen. Deze week hebben 

we de Radiatori al Salmone op het menu staan.

1. Zet een pan met ruim kokend water op. Italianen koken hun pasta 

altijd in heel zout water, dus hou je niet in als je zout in het water 

doet.

2. Omdat we al onze pasta’s helemaal vers bereiden, is de kooktijd 

korter dan je misschien gewend bent van niet-verse pasta’s. 

Kook de pasta 4 minuten voor een al dente bereiding

3. Verwarm de witte wijn/kappertjes-saus in een pan.

4. Voeg de blokjes zalm, gedroogde tomaat en gegrilde plakjes 

courgette toe aan de saus en verwarm nog 4 minuten door, 

zodat de zalm mooi rosé is van binnen.

5. Giet de pasta af en schep door de saus.

6. Verdeel de pasta over 2 diepe borden en strooi de 

fijngesneden bosui en olijvenkruim er overheen.

7. Besprenkel met wat olijfolie.

Pizza
Omdat het deeg van de pizza vers door ons is gemaakt, moet de 

oven zo heet mogelijk zijn dus zet hem op de maximale stand. 

Je kan hem natuurlijk ook in je Green Egg of Kamado bakken, 310 

graden is dan ideaal.

We hebben ervoor gekozen om alle ingrediënten voor een echte 

Napolitaanse Margherita in de box te stoppen. Je kunt er naar eigen 

voorkeur voor kiezen om de pizza met extra toppings te beleggen.

1. Bestrooi het keukenblad met veel bloem, zodat het deeg niet 

blijft plakken als je het uitrolt. Wees niet bang om tijdens het 

uitrollen extra bloem uit te strooien.

2. Rol het deeg gelijkmatig uit en schuif de bakplaat eronder. Denk 

eraan dat je een bakpapier gebruikt tussen de bodem en de 

bakplaat, anders gaat de bodem aan de bakplaat plakken. Als je 

het aandurft kan je ook proberen om er met de hand een ronde 

pizza van te maken.

3. Smeer de pizzasaus uit over de bodem, dit gaat het beste met 

de achterkant van een pollepel.

4. Beleg daarna de pizza met de buffelmozzarella, gebruik iets 

meer dan een halve bol mozzarella per pizza.

5. De baktijd hangt af van de hitte van de oven. Ga uit van 

ongeveer 6 tot 10 minuten.

6. Als de pizza uit de oven komt, smeer je de rand in met groene 

kruiden olie.

7. Pluk wat blaadjes verse basilicum en verdeel over de pizza.

Tiramisu
1. Haal de tiramisu uit het doosje en plaats het op een bordje

2. Strooi de krokante amandel over de tiramisu

Tip van de chef: als je het toevallig in huis hebt; dit gerecht 
combineert heerlijk met een bolletje amandelijs of 
vanille-ijs.

Ciao a tutti, 
Wist je dat: alle plastic bakjes 
in onze box gemaakt zijn van 
bioplastic. Dat betekent dat ze 
gemaakt zijn van herbruikbare, 
natuurlijke grondstoffen.

Leuk dat je de City Hall Box hebt besteld. Hieronder vind je alles over 
de inhoud van de box en lees je hoe je de gerechten het beste klaar 
kunt maken. Bij Trattoria Italiana City Hall geloven we in de authentieke 
eenvoud van de Italiaanse keuken en om het bereiden daarvan makkelijk 
te maken, hebben we speciaal voor jou ook nog een instructie video 
opgenomen. Je vindt deze op restaurantcityhall.nl/instructies. 

Veel plezier met het bereiden van de box en geniet ervan!

Samenstelling box
We hebben twee verschillende boxen voor jullie samengesteld: een 
pizza box en een pasta box. Het voorgerecht en het dessert is in 
beide boxen hetzelfde. In deze instructie leggen we zowel van de 
pizza als de pasta uit hoe je die het beste kunt bereiden. 

Wat heb je nodig om de box thuis te kunnen maken?
Zowel de pizza als de pasta box is thuis eenvoudig klaar te maken. 
Het is wel handig als je een aantal spullen in huis hebt:

Pizza
1. Oven met bakplaat (of een Green Egg of Kamado)
2. Deegroller (al kan je het, als je het aandurft, ook altijd met de 

hand proberen!)

Pasta
1. Een kaasrasp 

Bereiden
Voorbereiding: verwarm de oven voor op 200 graden.

Buon appetito!


