
VOORGERECHTEN
Carpaccio ossenhaas, pesto, parmezaan, pijnboompitten   13,75   
Gerookte zalm     kerriemayonaise     14,50 
Vitello tonato  kalfsmuis, saus van tonijn, gefrituurde kappertjes    13,75   
Salade vis     tonijn, gerookte zalm, garnalen   15,50 
Escargots      knoflookboter (12 stuks)   13,50   
Plateau Altamura verschillende hapjes (2 personen) 27,50
Tomaten soep      7,00
Bruchetta’s      6 stuks 12,00
Salade caprese tomaat, mozzarella, basilicum 10,50
Gamba’s in tempura 6 stuks 12,00
Brood met saus    6,00
Knoflookbrood    7,00

PASTA
Bolognese tomaten-vleessaus   13,50
Arrabiata tomatensaus, knoflook, peper 13,50
Aglio olio olie, knoflook, peper 13,50
Carbonara    ui, spek, roomsaus  14,50  
Bebe    champignons, parmaham, tomaten-roomsaus 15,50  
Marinara tonijn, gerookte zalm, garnalen, knoflook, peper 18,50 
Vegetariana champignons, paprika, olijven, ui      14,50 
Lasagne reepjes pasta, tomaat, gehakt, ham, kruiden, kaas 16,50
Ravioli  spinazie, ricotta, mozzarella, pesto, cherrytomaat 16,50
Pesto pesto 14,50
Tortelini vlees, ham tomaten-roomsaus 14,50

VAN DE GRILL
Kalfsentrecote   28,50 
Ossenhaas   31,50 
Rib eye    28,50 
Filetto Altamura   biefstuk van de haas met parmaham, gegratineerd 34,50 
 met gorgonzola en een champignon-pepersaus
Varkenshaas   met saté- of champignonroom saus   26,50
Gamba’s van de grill met aglio olio pasta   27,50
Altamura burger met parmaham, pesto, parmezaan en rucola 200 gr 18,50

LIEVE GAST
Wij heten u van harte welkom bij 
Ristorante Altamura. Hier kunt u 
genieten van de meest heerlijke 
Italiaanse gerechten, die met liefde 
en aandacht gemaakt en geserveerd 
worden. Altamura kent haar oorsprong 
in 1992. Toen werden in dit bijzondere 
gebouw voor het eerst gasten welkom 
geheten. Een gebouw dat ooit dienst 
deed als de gereformeerde kerk van 
Holten.Tussen 1877 en 1979 kwam de 
kerkgemeenschap uit Holten wekelijks 

samen in dit door architect Witzand ontworpen pand. Het ronde glaswerk binnen, en de 
fraaie voorgevel, doen nog herinneren aan die tijd. Ook is er nog een heus kerktorentje 
aan de achterzijde van het restaurant te ontdekken. Wij zijn blij dat we onze gasten 
mogen verwennen in dit gebouw met zoveel historie. Het sluit aan bij de ambachtelijke 
wijze waarop wij al onze gerechten bereiden. Met liefde en vol van smaak. 

We hopen dat u een fijne avond heeft en met volle teugen 
geniet van onze gerechten en gastvrijheid.

Alle vlees- en visgerechten worden geserveerd met gemengde salade en frites

Alle pasta’s worden bereid met rucola en parmazaanse kaas, 
keuze uit spaghetti of tagliatelle
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EET SMAKELIJK!



PIZZA
Margherita kaas   9,50
Prosciutto ham 11,00
Salami salami 11,00
Funghi champignon 11,00
Formaggi 4 soorten kaas 14,00
Parma rucola parmaham, rucola 14,00
Carpaccio carpaccio, pesto, parmezaan, pijnboompitten, rucola 17,50
Calzone champignons, ham, salami, paprika 13,50
Bruchetta tomaat, knoflook, rode ui, rucola 14,00
Siciliana ansjovis, olijven, kappertjes 12,00
Mafiosa pittige worst, parmaham, uien 14,50
Vegetariana champignons, paprika, uien, olijven 14,50
Mozzarella mozzarella, pesto, basilicum 13,50
Tonno tonijn, rode ui, rucola, paprika 14,50
Carbonara ham, salami, spek, ui, ei 14,50
Montanara champignon, ham, salami, spek, ui 14,50

DESSERT
Tiramisu met chocolade ijs    8,00
Cheese cake met frambozen sorbetijs    8,00
Sorbet    8,00
Dame Blanche     8,00
Kinderijs in verrassingsbeker (keuze uit vanille-of chocolade ijs)    5,00

HUISWIJN
Wit, rood, rosé, Lambrusco Glas    5,00

WIJNEN NORTON, ARGENTINIË
Wit Chardonnay of Sauvignon blanc Fles  26,50
Rood  Malbec of Merlot Fles  26,50

WIJN BOSCHENDAL, ZUID-AFRIKA
Rosé Pinot Noir Fles  27,50

Alle pizza’s worden bereid met tomatensaus en kaas
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L A AT U V E R R A S S E N!
Proeverij van de lekkerste 
voorgerechten, hoofdgerechten
en desserts. Vertel ons waar u  
niet van houdt en laat u geheel             
verrassen door onze keuken. 

€ 45,00 per persoon
Minimaal 2 personen


