
TUMI & IL CORSO
VOORGERECHTEN

Brood kruidenboter aioli     
Tortillachips guacamole salsa     

Nachos cheese (v)     
chips gegratineerd met kaas, uitjes, pepertjes & guacamole

Carpaccio ossenhaas     
ossenhaas, rucola, pijnboompitjes & parmezaan 

Duivels pannetje     
gamba’s met knoflook, spaanse peper, paprika & bosui 

Empañada      
bladerdeeg pasteitje met gehakt, paprikasaus & zure room 

Carpaccio di tonno      
dun gesneden tonijn gemarineerd met verse muntpesto

Vitello tonnato      
gebraden kalfsvlees geserveerd met een frisse tonijnsaus.

Bruschetta       
geroosterd stokbrood met tomaten, olijfolie, pesto en parmezaan

Bresaola e burrata      
gedroogd en gezouten plakjes biefstuk met botermozzarella van buffel

LEUK OM TE DELEN

Antipasto speciale      
een proeverij van voorgerechten

Tumi smulplank prijs p.p.
plank met lekkere hapjes ( 2 pers.)

SOEP

zuppa di pesce vissoep    

kaassoep (v) met bosui en een kaaskroketje 

MAALTIJDSALADES

Tumi vissalade      
gerookte forel, gerookte zalm, hollandse garnalen, gamba’s, 
kappertjes & tomaat 

Tumi zomersalade (ook vegetarisch te bestellen)    
serranoham, groene asperges, meloen, cherry tomaat, 
pecannoot & geitenkaas

Linguine alle vongole (indien voorradig)    ,
kleine portie pasta met venusschelpen olijfolie en cherry tomaten 

€4,50
€5,00

€6,00

€10,50

€10,00

€9,50

€15,50

€15,50

€10,50

€15,50

€18,50

€13,50

€9,00

€6,50

€16,50

€16,50

€12,50

Wachttijden kunnen wat langer zijn i.v.m. de drukte in het restaurant. 
Mochten er gerechten besteld worden bij Il Corso en Tumi dan kan het 
zijn dat de gerechten niet tegelijk aankomen.
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Iberico rack met portsaus 
Black angus steak met peper-champignonsaus 
Tumiburger: hamburger met ui, tomaat, augurk & spek 
Gegrilde saté: malse kip, frites & salade 
Spareribs: huisgebraden spareribs, zoetzure marinade, salade & frites 
Stoere plank: met saté, hamburger & sparerib
Gebakken sliptong, 2 of 3 stuks

Nachos todos (gehakt of tonijn): maistortilla, uitjes, pepertje, tomaat, 
avocado, kaas, ijsbergsla & zure room
Burrito: tarwetortilla, bonen, ui, tomaat, mais & kaas en naar keuze 
met mild gekruide kip of runderstoofvlees ook als mix te bestellen
Fajitas kip/gamba’s: tarwetortilla, gebakken kip, ui,  
paprika, rijst, salade, guacamole & zure room

Tagliata di manzo: getrancheerde ossenhaas tournedos op een bodem  
van rucola met parmezaanse kaas stukjes en truffelolie 
Tris dello chef: een combinatie van drie verschillende pasta’s op de  
manier van de chef 
Ravioli ricotta e spinaci: eigengemaakt deegkussentjes gevuld met  
ricotta kaas en spinazie met tomatensaus en parmezaanse kaas
Tagliatelle al salmone: deeg slierten met verse zalm in roomsaus 
Melanzane alla parmigiana: aubergines uit de oven met tomatensaus, 
mozzarella en parmezaan
Spaghetti alla carbonara: spaghetti met pecorino kaas, guanciale en ei
Risotto con radicchio e gorgonzola: risotto met radicchio, gorgonzola  
en krokant gebakken parmaham 
Lasagna classica

PIZZA’S

Margherita: tomatensaus en kaas    
Rucola e parmigiano: tomatensaus, kaas, rucola en parmezaanse kaas
Borromea: tomatensaus, kaas en ham  
Salami: tomatensaus, kaas en salami   
Parma e parmigiano: tomatensaus, kaas, parmaham en parmezaan
Verdure: tomatensaus, kaas, paprika, aubergine en courgette
Sarda: tomatensaus, kaas, ham, salami en champignons
Capricciosa: tomatensaus, kaas, ham en champignons
Karalis: tomatensaus, kaas, gorgonzola, rucola en parmezaan
Hawaï: tomatensaus, kaas, ham en ananas
Campagna: tomatensaus, kaas, ham, salami en ui  
Pescatora: tomatensaus, kaas en diverse vissoorten
Formaggi: tomatensaus, en vier soorten kaas
Caprese: tomatensaus, kaas, tomaat, basilicum, mozzarella & olijfolie
Il corso: tomatensaus, kaas, ham, salami, spek, ei en ui
Fantasia: fantasie van de pizzabakker
Calzone speciale: (dubbelgevouwen pizza) tomatensaus, kaas, ham, 
salami en champignons
Calzone vulcano: (dubbelgevouwen pizza) tomatensaus, kaas, ham, 
paprika, ui en bolognesesaus

KLEINE TREK
Kipsaté: satésaus, patat, sla en appelmoes 
Spareribs: knoflooksaus, patat, sla en appelmoes 
Tumiburgertje: hamburger (gr), broodje, friet & salade

€10,00
€13,50
€12,50
€12,50
€16,00
€15,50
€14,00
€14,00
€14,00
€14,00
€14,00
€14,50
€14,50
€15,00
€15,00
€16,00
€12,50

€13,50

€9,50
€9,50
€8,50

€23,00
€24,50
€16,00
€17,00
€18,50
€19,00
€19,50

€16,00

€18,00

€18,00

€28,00

€18,00

€15,00

€15,00
€13,50

€15,00
€16,00

€14,00

TUMI & IL CORSO

€17,50/

€17,00/

TUMI & IL CORSO


