
VOOR

Exclusieve vleeswaren en kazen met huisgemaakte 
fruitcompote (kan vegetarisch)

10,00

Spaanse kroketjes met geroosterde biologische kip (6 stuks) 10.00

Grote bruschetta met doperwtencreme, crudite van 
fijngesneden groene en witte asperges en eetbare bloemen 
uit de moestuin

9,50

Zuylesteinse farro bereid als risotto met een pesto van 
amandelen en verse kruiden uit de moestuin

9,50

Gehaktballetjes van Zuylesteinse bosvarkens in tomatensaus 10,00

Gazpacho van rode biet, tomaat, havermout en bosui 9,50

Escalivada - in de oven geroosterde paprika, aubergine, ui 
gemarineerd met bieslook, azijn en olijfolie 

10,00

PASTA (al onze pasta wordt al dente bereid)

Amatriciana - rigatoni met guanciale (wangspek), tomaat, 
pecorino romano en peperoncino

12,50

Alici - fusilli met ansjovis, tomaat, ui en broodkruim 
gebakken met munt 

12,50

Asparagi - penne met asperges, boter, peterselie, peper en 
parmezaanse kaas

12,50

Biologisch desembroodje 1,50

HUISGEMAAKTE DESSERTS

Baskische cheesecake (glutenvrij) 4,00

Crostata (taart) met aarbei en rabarber 4,50

Panna cotta met citroen, aardbei en citroentijm 4,50

Ciambelle al vino (8 stuks) 4,95

RESTAURANT NASSAU ZUYLESTEIN 
AFHAAL- EN BEZORGMENU  

vanaf 14 mei 
Donderdag t/m Zondag 17.00 - 20.00 uur 

Rijksstraatweg 3 Leersum 
T. 0343 - 235103 of info@nassauzuylestein.nl 

Bezorging in Elst, Amerongen, Leersum en Doorn 
€2,50 bezorgkosten / vanaf €20 gratis bezorging

mailto:info@nassauzuylestein.nl
mailto:info@nassauzuylestein.nl


ONZE PIZZA’S (30cm) authentieke Italiaanse pizza’s met dunne bodem

PALERMO Ricottacreme, zongedroogde tomaten, extra vergine 
olijfolie, vijgensaus, pistachenoten uit Bronte, 
sesamzaad

12,00

NERANO Rucolacreme, gefrituurde courgette, basilicum, 
provolone (koemelkkaas), extra vergine olijfolie

11,50

SORA LELLA Tomatensaus, geroosterde biologische kip, paprika en 
rozemarijn

12,50

BLU Buffelmozzarella, gorgonzola dolce, bleu d’auvergne, 
grana padano, crumble van geroosterde gemengde noten

12,50

MARGHERITA Tomatensaus, buffelmozzarella, basilicum, extra 
vergine olijfolie

9,00

MARINARA Tomatensaus, ansjovis, kappertjes, olijven, oregano 11,50

MELANZANE Auberginecrème, geroosterde aubergine met munt, 
geroosterde amandelen en grana padano

11,50

SALAME Tomatensaus, buffelmozzarella en salami 9.50

BESTIA Verschillende soorten gedroogde worst, uienconfit, 
buffelmozzarella, zwarte knoflook

12,50

Extra supplement 1,50

SPECIAALBIER The sisters brewery, Utrecht.

SMOKER Rauchbier (5.4%) / HONEY Zwaar blond (7.9%) 4.25

APIS Tripel (8.5%) / QUEEN BEE IPA (7.7%)  4,75

WIJN

VIÑEDO DE LA VIDA Sauvignon Blanc & Verdejo 
fris - wit fruit - strak droog 

12,00

ARTE DE VIVIR Tempranillo  
structuur - mineralig - inkt

14,00

Of vraag naar onze overige Italiaanse en Spaanse wijnen!

PROEVERIJMENU  
€20,-

*voorgerecht  
*pasta 
*dessert 

Benieuwd naar onze specials? Volg ons 
op social media of schrijf u in voor 
onze nieuwsbrief! 


