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Huwelijksfeest Lana en Elias 
Zaterdag 10/07/2021 

 
 

Giro d’Italia! 
 
 

Bon Goesta stelt u hun uniek concept voor 

Dankzij een unieke aanpak en concepten onderscheidt cateringbedrijf Bon Goesta zich duidelijk van 
andere culinaire bedrijven binnen de evenementenwereld. Het 100% Italiaans getinte concept ‘Giro 
d’Italia!’ creëert op elk feest een gemoedelijke en interactieve sfeer. 

Het concept biedt een tour door Italië met heerlijke seizoensgebonden gerechten uit zowel Noord- 
en  Zuid-Italië alsook de eilanden Sardinië, Sicilië, … .  Het is allesomvattend, want naast het eten zijn 
ook de dranken uitsluitend van Italiaanse origine. 

Traditioneel vangt het gebeuren aan met koude antipasti en primi, bijv. bruschetta, tomaat met 
buffelmozzarella, carpaccio, … .  Nadien komen de warme primi en secondi op tafel.  Als afsluiter 
volgen verschillende dolci. 

Bij het concept hoort ook een interactief luik. Zo is het menu voorzien van een QR-code die de 
gasten kunnen inscannen met hun smartphone om meer te weten te komen over de gerechten, 
ingrediënten, anekdotes, de Italiaanse eetcultuur, lokale gewoonten, verblijfsadresjes in Italië alsook 
adresjes van restaurants … alles op basis de eigen reiservaringen van één van de zaakvoerders Dieter 
en Katrien. 

Kortom, door aanwezig te zijn tijdens dit concept waant u zich volledig in la bella Italia! 

 

 
Buon appetito! 

 

 
  

http://www.bongoesta.be/
http://www.sognoitaliano.eu/
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GIRO D’ITALIA 
 

Receptie 
 

Assortiment Italiaanse verfijnde charcuterie 
Bruschetta pomodore 

 
 

Antipasti en primi 
 

Insalata mista (gemengd seizoensslaatje) 
Formaggio 

Carta di musica en grissini 
Focaccia  -  ciabatta 

Caprese  
(buffelmozzarella – tomaat – basilicum) 

Vitello tonnato 
Carpaccio – rucola – parmezaan 

Gamberi ai cipolle  
(garnalen met uiencrème) 

 
 

Secondi 
 

Tagliata  rucola – parmiggiano – patate arrosto 
Involtini di pesce spada – fregola – salsa verde  

(zwaardvisrolletjes met buffelmozzarella – handgerolde couscous m’hamsa – salsa verde) 

 
 

Dolci 
 

Citroenmousse met citruscrème en citruscrumble 
Tiramisu 

Panna cotta 
 
 

  

http://www.bongoesta.be/
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Het ontstaan van onze “Giro d’Italia” … 
 
Tijdens één van onze reizen naar Italië verbleven wij, Dieter en Katrien van cateringzaak Bon Goesta  
bij een heel hartelijk Nederlands koppel in hun vakantie-appartement in het kleine dorpje Murazzano 
in Piëmonte.  Toen we ’s avonds wilden genieten van de lokale keuken reserveerden ze een tafeltje 
voor ons in Osteria Ra Ca””d Baruc.  We werden er aangenaam verrast door de lekkere gerechten, de 
typische Italiaanse sfeer en het huislijke warme gevoel!   
Kort erna kwamen we in een klein familiaal authentiek restaurantje terecht in Buonconvento in 
Toscane waar de ‘nona’ (oma) en haar zoon Christian de plak zwaaien.  In ons beste Italiaans en met 
een woordenboekje op zak probeerden we te achterhalen welke gerechten de nona in het Italiaans 
stond af te ratelen aan onze tafel.  Soms zonder het te begrijpen bestelden en proefden we enkele 
onbekende Toscaanse gerechten. 
Tijdens deze en meerdere bezoeken aan andere Italiaanse restaurantjes deden we onze eerste 
inspiratie op voor het serveren van verschillende antipasti, primi, secondi en dolci … ons idee om  dit 
om te zetten in België voor etentjes en evenementen was ontstaan! 
 
Tijdens onze “Giro d’Italia” delen we graag onze passie voor Italië en lekker eten en drinken met u! 
 
 
 

 

 

 

Tips 
Restaurant:  Osteria Ra Ca””d Baruc in Murazzano - Piemonte 

- Adres: Via Roma 1 – 12060 Murazzano (CN) 
- Website: http://www.osterieonline.it/Osteria-Ra-Ca-Baruc/index.cfm  

 

   
 
Verblijf:  Casa va Bene in Murazzano – Piemonte 

- Frazione Cornati 22  -  12060 Murazzano (CN) 
- Telefoon :  +39-3891742164 
- Mail: info@casavabene.com 
- Website:  www.casavabene.com 
- Gastvrouw en –heer:Monique en Hermando uit Nederland 

 

  

 

http://www.bongoesta.be/
http://www.osterieonline.it/Osteria-Ra-Ca-Baruc/index.cfm
mailto:info@casavabene.com
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Restaurant:  Ristorante Da Mario in Buonconvento - Toscana 

- Adres: Via Soccini 61  -  53022 Buonconvento (SI) 
- Mail: info@ristorantemario.it  
- Telefoon en fax: +39 0577 806157 
- Openingsuren:  Van zondag tot vrijdag: 12u - 14u30  &  19u00 - … 

 

 

  

   
 
 
Winkel:  Eataly in Turijn - Piemonte 

- Adres: Via Nizza, 230/14 – Turijn 
- Telefoon:  +39 011 1950 6801 
- Website: www.eataly.it 

 

   

   

 

  

http://www.bongoesta.be/
mailto:info@ristorantemario.it
http://www.eataly.it/
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Focaccia al rosmarino (Liguria) 
Focaccia met rozemarijn 
 

 
Focaccia is een Italiaans plat brood. Het komt oorspronkelijk uit 
Ligurië, de streek rond Genua, en de naam komt waarschijnlijk van 
het Latijnse focus (haard), zoals het werd genoemd door de Etrusken die het brood op hete stenen 
bakten. 
 
Focaccia of Fougasse, een vlak brood dat in essentie thuishoort in de noordelijke kustgebieden van 
de Middellandse Zee, en heeft zijn oorsprong in de klassieke oudheid. In het oude Rome duidde 
“panis focacius” op een vlak brood dat in de as gebakken werd. (“focus” betekend haard). Dit kreeg 
de naam Focacia of Focaccia in het moderne Italiaans, Fougasse in het zuiden van Frankrijk en Fouace 
in het noorden van Frankrijk.  
 
De deegbodem van focaccia is te vergelijken met die van een pizza, maar dikker. De basis bestaat uit 
bloem met een hoog glutengehalte, olie, water, suiker, zout en gist. 
Focaccia wordt meestal met de hand in een dikke deeglaag uitgerold en gedrukt. De deegbodem 
wordt dan in een steenoven gebakken. De bakker doorboort vaak het brood met een mes om te 
voorkomen dat er aan het oppervlak van het brood bubbels ontstaan. Grote bubbels maken focaccia 
ongeschikt als sandwichbrood. 
De smaak van het brood kan versterkt worden door olijfolie en kruiden te gebruiken; of door het te 
beleggen met kaas en ham of te verfrissen met verschillende groenten.  
 
De Italiaanse Focaccia heeft zich ontwikkeld in verschillende richtingen, zowel hartig als zoet. 
Meerdere regionale specialiteiten zoals de fitascetta van Lombardije, de Toscaanse Sticciata en de 
Schiacciata van Emelia zijn allen nakomelingen. 
 

Tip 
Restaurant: Ristorante Sciabolino - Empoli  (Toscana) 

- Adres: Via D’Ormicello, 18 – 50053 Empoli (FI) 
- Telefoon: 0571 924333 
- Mail:  info@sciabolino.it 

- Website: http://www.sciabolino.it/  
- Openingsuren: 12u30 – 14u30 en 19u30 – 22u00 (gesloten op donderdag) 

 

 
 
 

http://www.bongoesta.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brood
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liguri%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genua_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Etrusken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deeg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pizza
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gluten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Water
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sucrose
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keukenzout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gist
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenoven_(oven)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olijfolie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruid_(keuken)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaas
http://www.sciabolino.it/
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Verblijf:  B&B I Melograni - Empoli  (Toscana) 
- Adres: N.43.69563° E10.96478°  
- Telefoon:  0039 0571 924255 
- Mail:  sue@relaisimelograni.com 
- Website: www.relaisimelograni.com 

 

Salumi 
Verfijnde vleeswaren 
 

Tip 
Antica Corte Pallavicina in Polesine Parmense (Emilia – Romagna) 
Producent van heerlijke Italiaanse charcuterie 

- Adres: Strada del Palazzo Due Torri, 3   -   43010 Polesine Parmense 
- Telefoon: +39 0524.936539 
- Mail:  relais@acpallavicina.com 

 

    

 
Caprese (Campania) 
Tomaat – buffelmozzarella – basilicum 

 
De oorspronkelijke mozzarella is de Mozzarella di Bufala vervaardigd 
uit de melk van de waterbuffel. Later is men ook mozzarella uit 
koemelk gaan vervaardigen. Beiden zijn wel volgens dezelfde 
principes vervaardigd, maar hebben een geheel eigen smaak en 
structuur.  
 
De Mozzarella di Bufala is porseleinwit (net als de buffelmelk) terwijl 
de koemelkmozzarella een licht gelige kleur van de in koemelk 
aanwezige caroteen heeft. De Mozzarella di Bufala wordt als een 
delicatesse beschouwd, maar is in vergelijking met de 
koemelkmozzarella duurder. 
De Mozzarella di Bufala Campana (POD/DOP, vignet staat op 
verpakking) dient 100% buffelmelk te bevatten. De koemelk 
mozzarella wordt over vrijwel de gehele wereld gemaakt. De buffelmozzarella wordt binnen Europa 
met name in Italië gemaakt, maar ook kleinschaliger in Nederland, Engeland, Zwitserland en 
Frankrijk. 
De meeste mozzarella heeft een houdbaarheid van twee tot drie weken na productie, maar sommige 
(buffel)mozzarella's worden gemaakt om vers binnen 24 uur na productie gegeten te worden. Verse 
(buffel)mozzarella wordt heel soms in het natuurlijke vocht, de wei genaamd, verpakt en verkocht, 
maar in de regel in een licht gezouten pekelwater. Sommige fabrikanten leveren mozzarella in olie, al 
dan niet met kruiden 
 

  

http://www.bongoesta.be/
mailto:sue@relaisimelograni.com
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Tip 
Azienda Agricola Ponte Reale (Campania) 
Producent van buffelmozzarella 

- Adres: s.p. Ponte Reale Km. 7+600, 81010 Ciorlano (CE) 
- Telefoon: +39 0823.940020 
- Website:  www.pontereale.it 

 

   

   

   

   
 
Taverna Estia** in Brusciano (Campania) 
De twee broers Mario en Francesco baten hun familie restaurant uit.  Na jaren knokken behaalden ze 
in 2007 hun eerste Michelinster en in 2014 volgde hun tweede ster. 

- Adres: Via G. De Ruggiero, 108 - 80031 Brusciano (Napoli) 
Telefoon: +39 081.519.96.33/ Mob. 3201878963 

- Mail: info@tavernaestia.it 
- Website:  http://www.tavernaestia.eu  
- Openingsuren:  Donderdag – maandag: ’s middags en ’s avonds -  dinsdag en woensdag  

gesloten 
 

http://www.bongoesta.be/
mailto:info@tavernaestia.it
http://www.tavernaestia.eu/
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Koninklijk paleis in Caserta  (Campania) 
Het paleis en de tuinen van Caserta in de buurt van Napels zijn niet zo heel bekend maar dat is ten 
onrechte. Het Versailles van Italië is bijzonder indrukwekkend. In het enorme park kan je met 
grappige fietsen een rondje maken. Het paleis is voorgedragen voor een plekje op de UNESCO 
werelderfgoedlijst. Een bezoekje aan het paleis en de tuinen is de moeite waard als u Napels en 
omgeving bezoekt. 
 
Ook de tuinen van het paleis waren geïnspireerd op Versailles. Ze bestaan uit 3 delen. Vlakbij het 
paleis moest er een bloementuin komen, maar dit werd uiteindelijk een grasveld, geometrisch 
verdeeld door de brede witte lanen. Bij dit gedeelte hoort ook het bosgebied, met een vijver en een 
'buitenverblijfje' aan de linkerzijde.  Daarnaast is er het kanaal, zo'n twee kilometer lang, dat in 
verschillende niveaus het hoogteverschil overbrugt. Het derde deel van de tuin omvat de waterval en 
de Engelse tuin.  Voor wie wil, rijdt er een treintje en bus naar het bovenste deel, of u huurt een fiets, 
en wie het iets romantischer wil houden kan ook een rondrit met de paardenkoets maken. 
Verscholen in de tuin is er ook een kunstmatig meer waar zeeslagen werden nagespeeld. 
 

- Adres:  Via Gabriele Fusco 23, 81100 Mezzano, Caserta 
- Website:  www.reggiadicaserta.beniculturale.it 
- Openingsuren:   

o Parco van 8u30 - 17uur  (historic  apartments en museum tot 19u ingang en te 
bezoeken tot 19u25)  +  Gesloten: dinsdag, 1 January, Easter Monday, 1 May, 25 
December 

o Park: 8u30 - 17u  +  Paleis: 8u30 - 19u30 
 

   

 
 

  

http://www.bongoesta.be/
http://www.reggiadicaserta.beniculturale.it/
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Carpaccio (Veneto) 
Carpaccio van rund – rucola - parmezaan 

 
Harry’s Bar in Venetië is de bakermat van de carpaccio. Er zijn 
heel veel verhalen over de geschiedenis van het gerecht te 
vinden, we vragen het de man die op wijlen Giuseppe na het 
meest van het gerecht afweet, namelijk Arrigo: “Het was 1950 
en heel Venetië hing vol met rode en witte banners ter ere van 
de tentoonstelling van de schilder Vittore Carpaccio. Rood en 
wit waren de kleuren waar deze schilder bekend om stond. Die 
herfst kwam één van onze vaste gasten voor de lunch de bar 
binnen. Het was Amalia Nani Mocenigo, een adellijke dame uit Venetië. Ze wenkte mijn vader en 
vertelde hem in tranen dat de dokter haar op een streng dieet had gezet. Gedurende enkele weken 
mocht ze geen gegaard vlees hebben, ze had namelijk bloedarmoede. Mijn vader stelde haar gerust 
en bood haar een Bellini aan. Hij vroeg Amalia een kwartier te wachten en verdween in de keuken, 
samen met de maître kwam hij terug de zaal in. Op een plateau lag een bord met plakjes flinterdun 
gesneden rundvlees met een witte saus op basis van mayonaise. Ze vroeg wat het was en vol 
overtuiging, alsof het gerecht al jaren bestond, vertelde hij haar dat het carpaccio was, vernoemd 
naar de schilder.”   Het gerecht is dus eigenlijk een grote PR-stunt en is niets anders dan dunne 
contrefilet met wat witte saus.  
 

  

 

 

http://www.bongoesta.be/
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Pasta 
In Rome schijnt de meeste pasta gegeten te worden van heel Italië. Waarschijnlijk 
dat de stad daarom ook de eer heeft een heus pastamuseum, Museo delle Paste 
Alimentari, in haar midden te hebben aan de Piazza Scanderberg in de buurt van 
de Trevi-fontein. Wellicht dat de aanbevelingen van Gina Lollobrigida en Sophia 
Loren hier aan ten grondslag liggen. Zij zijn altijd openlijk uitgekomen voor hun 
pastapassie en natuurlijk het levende bewijs dat pasta niet dik maakt... Hoe het 
ook zij, spaghetti alla carbonara, spaghetti alla puttanesca en spaghetti 
all'amatriciana staan standaard op iedere menukaart en worden geclaimd door 
deze regio. 

 
Involtini di pesce spada – fregola (Sicilia)  
Zwaardvisrolletjes met buffelmozzarella en couscous 
 
Het Siciliaanse stadje Scilla aan de straat van Messina wordt het eerst 
genoemd in de Odyssee van Homerus.  Scilla is gebouwd in de vorm 
van een amfitheater en omzoomd de baai van Chianalea en Marina 
Grande.  De stad is het centrum van de zwaardvisvangst of liever 
gezegd de jacht op zwaardvissen.  Naar oude gewoonte trekt men er 
hier op uit met gemotoriseerde boten met een mast tot 20meter 
hoogte met uitkijkpost.  Vanuit die hoge post kan men bij een rustige 
zee uitkijken naar de vijf meter lange zwaardvissen die het water 
doorklieven.   
Zodra de vissers er eentje in het vizier hebben zetten ze de achtervolging in.  Een harpoenier schiet 
vanaf de enkele meters uitstekende voorplecht harpoenen op de vis af.  In het dialect heet zo’n 
harpoen “een ferru” en de ambachtsman die ze vervaardigt heet een “ferrara”.  Een van de meest 
voorkomende achternamen op het eiland. 

 
Tagliata – patate arrosto (Lazio) 
Geroosterde aardappelen 
Aardappelen komen niet echt voor in de Italiaanse keuken zoals in andere Europese landen.  Je vindt 
aardappelen in Italiaanse recepten als ingrediënt en niet zozeer al iets om eitwitten te vergezellen, 
dat doet polenta.   
Aardappelen op zijn Venetiaans bestaat uit gesnipperde ui en in kleine stukjes gesneden aardappel 
met olijfolie en gehakte peterselie.  In andere regio’s geeft men meer en meer de aardappelen als 
contorni samen met rozemarijn en look. 

 
Panna cotta 
Panna cotta betekent letterlijk gekookte room. Het komt van oorsprong uit de Noord-Italiaanse regio 
Piëmonte. 
De basisingrediënten zijn room, melk, suiker en gelatine. De room, melk en suiker worden gekookt, 
eventueel met vanille. Dan wordt er zoveel gelatine in opgelost, dat het mengsel na afkoeling zijn 
vorm behoudt.   
 

Tiramisu (Veneto – Treviso – Restaurant Le 
Beccherie) 
Tiramisu is misschien wel het bekendste Italiaanse dessert en komt 
uit de Veneto.  Het schijnt voor het eerst in Treviso te zijn bedacht 

http://www.bongoesta.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Room
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%ABmont
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koemelk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tafelsuiker
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelatine
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in restaurant Le Beccherie.  Het is ook een redelijk recente uitvinding, waarschijnlijk uit de jaren 70 
van de 20ste eeuw.   
 
Tiramisù betekent in het Italiaans " Trek mij omhoog ", wat zoveel betekent als " pep me op ".  Dit 
heerlijke dessert brengt ons in de zevende hemel. De naam is afgeleid van de nogal energierijke 
ingrediënten, nl. eieren, suiker, koffie en mascarpone.  
 
Er bestaan een groot aantal legendes rond tiramisu, nl.: 

- Aan het einde van de 16de eeuw speciaal werd de tiramisu uitgevonden voor het bezoek aan 
Wenen van de graaf van Toscane, Cosimo III de Medici, zodat hij een mooie herinnering aan 
de stad zou hebben. De banketbakkers van Sienna maakten voor hem een dessert met de 
beste ingrediënten: mascarpone, chocolade en koffie.  

- De tiramisu werd tijdens de Renaissance gezien als een krachtig afrodisiacum en dus werd 
het 's avonds door Venetiaanse vrouwen gemaakt voor hun minnaars, met de gedachte dat 
ze hierdoor meer energie zouden hebben.  

 
Dit heerlijk dessert is enorm populair in Italië en heeft verrassende varianten. Naast de originele 
versie met koffie zijn er heel onverwachte zoete en hartige varianten! Tiramisu is en blijft één van de 
symbolen van authenticiteit  en Italiaanse gezelligheid.  

 

Citroenmousse met citroenen uit Sorrento (Campania) 
Onze citroenen zijn afkomstig van de Amalfikust, nl. uit Sorrento (Campania), ze zijn na de oogst niet 
behandeld met chemische middelen waardoor we de schil gebruiken om limoncello van te maken en 
het sap gebruiken voor onze citroenmousse. 
 
Sorrento, met zijn fameuze aangezicht van steile kliffen, is bergachtig en de citroengaard bestaat uit 
trapsgewijze terrassen. Kastanjehouten pergola’s beschermen de bomen tegen koude wind uit het 
noorden. Bij felle zon, hagel of zware regen dekt men de pergola’s af met rieten matten waardoor de 
citroenen langzaam kunnen rijpen.   
 
Wie de drank heeft uitgevonden weet niemand. Citroenen bestaan in Sorrento al heel lang. In 
Pompeii is een Romeinse villa gevonden met een fresco van een citroenboom. De Romeinen 
gebruikten hem als sierplant, ze hielden niet van zure smaken. Pas in de middeleeuwen kwam de 
citroen in de keuken terecht. 
 
Limoncello is een alcoholische drank, met een alcoholpercentage van tussen de 30 en 35 procent, die 
wordt gemaakt van citroenen.  Het is een likeur die vooral bereid wordt in het zuiden van Italië, rond 
de golf van Napels, langs de Amalfikust en op het eiland Capri. Limoncello wordt ook geproduceerd 
op Sicilië, Sardinië en Malta, en zelfs in Frankrijk en Californië. 
 

 

 

 

http://www.bongoesta.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Citroen_(vrucht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Likeur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Golf_van_Napels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amalfikust
http://nl.wikipedia.org/wiki/Capri_(eiland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sicili%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sardini%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Malta_(land)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Californi%C3%AB
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Tip 
Villa met tuin:  Villa Rufolo in Ravella (Campania) 
De villa werd gebouwd in de  13de eeuw door familie Rufolo.  In de 18de eeuw werden de 
kloostergebouwen toegevoegd.  De prachtige tuinen werden aangelegd in 19de eeuw. 

- Adres:  Piazza Duomo  -  84010, Ravello (Salerno) 
- Telefoon:  089 857621 
- Website: www.villarufolo.it  
- Openingsuren: Alle dagen van 9uur – 21uur 

 

 
 
 
 
 
 

 
Meer informatie of concrete vragen?  Nog meer reistips?   
 
Contacteer ons! 
 
Dieter Merckx en Katrien Van der Plaetsen 
09 335 27 77 

www.bongoesta.be  
 
 

http://www.bongoesta.be/
http://www.bongoesta.be/

