
AU T H E N T I E K  I TA L I A A N S  G E N I E T E N  N A B I J  H E T  S TAT I O N  VA N  B R E D A

€15,50Kijk verder voor de lekkerste 
verse pasta’s!

PASTA FRESCO

In heel Breda zijn deze heerlijke pinsa’s alleen 
verkrijgbaar bij Trattoria Perron!

DIVERSE PINSA’S

€12,50

€15,50

€29,90

LUN - SAB 11.00 - 21.00

Willemstraat 29, 4811 AJ Breda
Kom langs!

Burrata / gekonfijte tomaat 
pesto / olijfolie

BURRATA CAPRESE

Orari di
apertura

De beste mix van italiaanse voorgerechten geserveerd op 
onze eigen Perron plank! 

ANTIPASTI MISTO

Pinsa Romana
Pinsa Romana is een variant van pizza die je maakt 
met een mix aan bloemsoorten, veel water en een 
lange rijstijd. Het deeg wordt daardoor super 
luchtig en heel licht verteerbaar. Pinsa bevat 
minder zout en calorieën dan een traditionele pizza. 
Pinsa Romana is eigenlijk een soort kruising tussen 
pizza en focaccia, heeft een ovale vorm, een 
knapperige korst en een luchtige, zachte 
binnenkant. De luchtigheid en licht verteerbaarheid 
van pinsa is een direct gevolg van hoe het deeg 
gemaakt wordt.

076-5327575
www.trattoriaperron.nl

Reserveer nu!

Vanaf

Vanaf



Willemstraat 29, 4811 AJ Breda www.trattoriaperron.nl
Reserveer nu!Kom langs! 076-5327575

2 stuks - € 3,95 | 4 stuks - € 7,50 | 6 stuks - € 10,95
Cannoli Giftbox

Trattoria Perron Giftcard

€9,95
Vanaf

Vraag onze medewerkers naar onze 
diverse cadeaupakketten. 

Trattoria Perron Olijfolie

Parmigiano
Reggiano D.O.P.
De originele Parmezaanse kaas is door de eeuwen 
heen vaak geïmiteerd, maar nooit geëvenaard. 
Volgens de Italianen is de Parmigiano Reggiano de 
Koning der Kazen, en die bewering is niet van de 
lucht: een complexe combinatie van traditie, 
ambacht, respect voor de natuur en zorgzame 
rijping zorgen voor een unieke kaas met een 
kenmerkende, intense smaak en eindeloos veel 
toepassingsmogelijkheden.
Het naleven van de strenge recepturen 
gecombineerd met een rijping van minimaal 24 
maanden levert een unieke kaas op. Parmigiano 
Reggiano heeft een zeer stevig zuivel dat brokkelt bij 
het snijden. De smaak is zeer intens en complex: 
robuust en pikant door de lange rijping, en tegelijk 
kruidig en vol karakter door het gebruik van rijke, 
rauwe melk. €20,-

Vanaf
Vraag onze medewerkers naar onze de 
mogelijkheden. 



Gorgonzola

Willemstraat 29, 4811 AJ Breda
Kom langs!

Perron’s Favorieten

Gorgonzola Dolce / vijgenchutney / 
noten / rucola

€17,50

€15,50

Picante
Pikante salami / provolone kaas / pesto 
/ rucola

Keuze uit kalf, garnaal of kaas
Kroket

Italiaanse pomodorisoep / salade 
carpaccio / kalfskroket met brood

Perron’s 
lunch vlees

Perron’s 
lunch vis
Toscaanse vissoep / salade verse tonijn / 
garnalenkroket met brood

€15,50Perron’s 
lunch vega
Italiaanse pomodorisoep / salade 
caprese / kaaskroket met brood

€11,50Uitsmijter 
Italiano
3 gebakken eieren / dun gesneden 
beenham / Provolone

€16,50Insalate di 
Tonno fresco
Gemengde salade / verse tonijn /  
pomodori tomaat / gekonfijte tomaat / 
Taggia olijven / gemarineerde courgette 
/ geroosterde paprika / pesto / brood

€13,50Uitsmijter 
Perron
3 gebakken eieren / Prosciutto di San 
Daniele / Parmigiano

Gekonfijte tomaat / pesto / dun gesneden 
beenham / provolone kaas

€8,50Tosti 
Italiano

€12,50Omeletti
Italiaanse boerenomelet / pesto / dun 
gesneden beenham / paddestoelen / 
paprika (ook vegetarisch te bestellen)

Mini Panino
Kies 2 panino voor slechts €12,50

Uit de oven

Caprese
Buffelmozzarella / pesto / gekonfijte 
tomaat / rucola / olijfolie

Uit de oven

Caponata
Siciliaanse aubergine salade / ricotta / 
rucola

Milano
Dun gesneden beenham / pesto / 
gemarineerde courgette / rucola

San Daniele
Prosciutto di San Daniele / gekonfijte 
tomaat / Parmigiano / rucola

Salmone
Gerookte zalm / ricotta / rode ui / 
kappertjes / rucola

Carpaccio
Dun gesneden Bresaola / truffeldressing 
/ Parmigiano / pijnboompitten / rucola

Primavera
Mortadella / ricotta / geroosterde 
paprika / pijnboompitten / rucola

Tonno
Verse tonijnfilet / pomodori tomaat / 
Taggia olijven / kappertjes / rode ui / 
rucola

Lunch tot
16.00

076-5327575
www.trattoriaperron.nl

Reserveer nu!

€8,50

€6,90
Pomodorisoep / basilicum / olijfolie

Zuppa di
Pomodoro

Zuppa di 
Pesce
Toscaanse vissoep / room / 
verse vis van het moment

Zuppa
Met vers gebakken brood & olijfolie

Insalate
Met vers gebakken brood & olijfolie.
Onderaan op de volgende pagina.



Perron’s Favorieten
€12,50

€29,90
De beste mix van Italiaanse voorgerecht-
en geserveerd op onze Perron plank!

Antipasti 
Misto

Burrata 
Caprese
Echte Italiaanse burrata / gekonfijte 
tomaat / pesto / olijfolie

€15,50Carpaccio di
Tonno fresco
Carpaccio van verse tonijn / roze peper / 
rucola / olijfolie

€27,50Filetto di 
Manzo
Ossenhaas / bospaddestoelen / truffeljus

Willemstraat 29, 4811 AJ Breda
Kom langs!

Dun gesneden gedroogde ossenhaas / 
truffeldressing / Parmigiano / rucola / 
pijnboompitten

Carpaccio di 
Bresaola

€12,50

Gemengde salade / pestovinaigrette / 
pomodori tomaat / gemarineerde cour-
gette / geroosterde paprika / provolone 
kaas / Taggia olijven / pijnboompitten

Verde €14,50

076-5327575
www.trattoriaperron.nl

Reserveer nu!

Pane
Vers gebakken brood & olijfolie

Pinsa Romana
Vers gebakken Pinsa Romana / 
rozemarijn / knoflook / olijfolie

Siciliaanse groene olijven
Olive Verdi

Antipasti
€4,50

€4,50

€7,50

Burrata
Gemengde salade / pestovinaigrette / 
pomodori tomaat / gekonfijte tomaat / 
burrata / geroosterde paprika / pesto / 
olijfolie

Insalate
€16,50

Gepelde gamba’s 6 st. / knoflook / chili-
peper / olijfolie

Gamberi 
Picante

€12,50

De lekkerste Italiaanse vleeswaren 
geserveerd op onze eigen Perron plank!

Piatto di
Salumi

€15,50Selectie van de lekkerste Italiaanse 
kazen / geroosterde pecannoten / 
bruschetta / vijgenmarmelade

Formaggio €13,50

Gemengde salade / pestvinaigrette / 
pomodori tomaat / verse tonijn / 
gekonfijte tomaat / Taggia olijven / 
gemarineerde courgette / geroosterde 
paprika / pesto

Tonno €16,50

Gemengde salade / pestovinaigrette / 
pomodori tomaat / gebakken knoflook 
gamba’s / geroosterde paprika / kap-
pertjes / Taggia olijven

Gamberi €15,50

Gemengde salade / pestovinaigrette / 
pomodori tomaat / dun gesneden 
Bresaola / truffeldressing / Parmigiano 
/ pijnboompitten

Carpaccio €15,50

Bruschetta 
buffelmozzarella / gekonfijte 
tomaat / pesto
Bruschetta 
ricotta / caponata / basilicum
Bruschetta 
Prosciutto di San Daniele  
gekonfijte tomaat / Parmigiano
Bruschetta 
Verse tonijn / pesto / rucola / 
olijfolie

3x bruschette naar keuze €10,50

€3,90
p/s

Bruschette

Met vers gebakken brood & olijfolie



Pasta’s

Pinsa
Margherita

Bambini
€4,50

€9,50

Zuppa di 
pomodoro  
Pomodori soepje - basilicum

€8,50Pasta
Bolognese
Pasta - tomatensaus - gehakt 
Parmigiano

Pomodori tomaat / buffelmozzarella

Pappardelle / pesto / paddestoelen / 
paprika / Parmigiano / pijnboompitten 
/ basilicum

Pasta pesto €15,50

Tagliatelle / burrata / gekonfijte tomaat 
/ pomodorisaus / pijnboompitten / pesto

Pasta Burrata €18,50

Pinsa’s
Pomodori tomaat / buffelmozzarella / 
gekonfijte tomaat / pesto / basilicum / 
olijfolie / rucola

Caprese €15,50

Pomodori tomaat / buffelmozzarella / 
gekonfijte tomaat / bospaddestoelen / 
paprika / rucola

Vegetariana €15,50

Pomodori tomaat / buffelmozzarella / 
gorgonzola / provolone / parmigiano / 
gekonfijte tomaat / pecannoten / rucola

Formaggio €16,50

Pomodori tomaat / buffelmozzarella / 
gerookte zalm / citroen / 
pistache / rucola

Salmone €16,50

Pomodori tomaat / buffelmozzarella / 
verse tonijn / Taggia olijven / rucola

Tonno €19,50

Pomodori tomaat / buffelmozzarella / 
prosciutto di San Daniele / Parmigiano / 
rucola

San Daniele €16,50

Pomodori tomaat / buffelmozzarella / 
dun gesneden beenham / paprika / 
truffeldressing / rucola

Perron €16,50

Pomodori tomaat / buffelmozzarella / 
provolone / pikante salami / 
‘Nduja / ansjovis / 
Taggia olijven / rucola

Picante     €16,50

Tagliatelle / bospaddestoelen / 
truffelsaus / Parmigiano

Pasta al tartufo 
con funghi

€15,50

Tagliatelle / langzaam gegaarde kip-
pendijen / paddestoelen / truffelsaus / 
Parmigiano

Pasta al tartufo 
con pollo €17,50

Orecchiette / pittige knoflook 
gamba’s / gekonfijte tomaat / 
paprika / pomodorisaus

Pasta
Gamberi €17,50

Tagliatelle / pomodorisaus / Taggia 
olijven / kappertjes / verse tonijn

Pasta tonno 
fresco

€19,50

Orecchiette / pancetta / room / ei / 
knoflook / bundelzwammen / Parmigia-
no / zwarte peper

Pasta Carbonara €16,50

Pappardelle / gehakt / bechamel / 
basilicum / Parmigiano

Pasta al ragù €15,50

Willemstraat 29, 4811 AJ Breda www.trattoriaperron.nl
Reserveer nu!Kom langs! 076-5327575



Koreman’s 
Limoncello

Kom langs!

Mascarpone - room - eieren 
espresso - marsala - savoiardi

Tiramisu 7,50

€8,50

Vanille - Stracciatella - Chocolade 
Pistache - Citroen - Aardbei
€2,00 per smaak.

Gelato di Bon
Appetit Breda

€2,00

Panna cotta 
del momento

€7,50
Koreman’s
sgroppino  
Koreman’s Limoncello - prosecco 
citroensorbet

Diverse smaken, onze 
medewerkers lichten het graag toe

Cannoli €2,50

Koreman’s Limoncello is authentiek en 
handgemaakt. De biologische citroenen 
worden met de hand geschild en op de 
gram afgewogen en ingelegd in pure 
alcohol. Gedurende enkele weken wordt 
dit mengsel door de familie dagelijks met 
liefde geschud en streng gecontroleerd. Er 
worden geen synthetische toevoegingen 
gebruikt, waardoor Koreman’s 
Limoncello lekker natuurlijk is. Een frisse 
combinatie van liefde en citroen!

Zuppa di 
pomodoro  

076-5327575
www.trattoriaperron.nl

Reserveer nu!
Willemstraat 29, 4811 AJ Breda

Selectie van de lekkerste 
Italiaanse kazen - geroosterde 
pecannoten - bruschetta
vijgenmarmelade

Formaggio €13,50

Wijntip | Torres Floralis Moscatel Oro 
halfzoet - bloemig - honing € 6,50



Willemstraat 29, 4811 AJ Breda www.trattoriaperron.nl
076-5327575 Reserveer nu!Kom langs!

Koffie
Espresso | Espresso macchiato
Dubbele espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Koffie verkeerd
Flat white
Ijskoffie
Warme chocomel | Echte slagroom
Thee
Verse munt thee
Verse gember thee
Special koffie Italian | Spanish | Irish

2,9
2,9 | 3,2

4,2
3,1
3,3
3,3
4,2
4,5

3,0 | 1,0
2,9 
3,2
3,2
7,0

Verse jus d’orange klein/groot
Appelsap
Smoothie aardbei | mango | sinaasappel

3,5 | 6,5
3,0
4,5

Birra alla spinaBevande calde

Aperòl Spritz 
Aperòl | Prosecco | Bruis water
Koremans Spritz 
Limoncello | Prosecco | Bruis water | Citroen
Hotel Starlino 
Aperitivo rosé | Prosecco | Bruiswater
Koreman’s sgroppino 
Citroen-sorbetijs | Prosecco
Gin Tonic 
Hendrick’s gin | Tonic | Citroen
Portonic  
Witte port | Tonic | citroen | munt
Crodino Spritz (alcoholvrij) 
Crodino | Bruiswater | Citroen | Sinaasappel

7,5

8,5

7,5

8,5

8,5

7,5

7,0

Aperitivo e 
cocktails

Witte Port 
Fonseca | vol - fruitig - klassiek
Rode Port 
Fonseca | intens - vol - rond
Koreman’s Limoncello 
BREDA | fris - fruitig
Grappa Monovitigo 
Merlot | geconcentreerd - rond - zacht
Sambuca Isolabella
Piëmont | Anijs
Amaretto Disaronno 
Frangelico
Crodino
Alcoholvrij aperitief
Jameson Whiskey
Martini Bianco
Campari

5,0

5,0

5,5

8,5

4,5

5,5
5,0

Aperitivo e 
Digestivo

Perron 1 Pilsener 5% 25cl
Perron 2 Blond 6,8% 25cl
Wisseltap

3,0
4,7
4,9

Birra magra

Bibitte

Birra Moretti L’autentica pilsener 0% 33cl
Amstel Radler 2% 33cl
Witte Anker Nop wit 0,5% 30cl

3,5
3,5
4,5

Vino bianco
Tenuta Giglio 
Abruzzen | Trebbiano | fris - fruitig - elegant
Il Cigno
Terre di Chieti | Pinot grigio | fris - fruitig - zacht
Frescobaldi Albizzia 
Toscane | Chardonnay | zacht - fruitig - mild
Bertani Due Uve 
Verona / Pinot Grigio - Sauvignon blanc 
fruitig - fris - elegant
Frescobaldi Pomino Bianco DOC
Pomino | Chardonnay | bloemig - fris - sappig

5 | 24

5,5 | 26,5

6,5 | 31,5

34,5

39,5

Vino rosso
Tenuta Giglio 
Abruzzen | Montepulciano | fruitig - soepel 
toegankelijk
Il Cigno
Terre di Chieti | Sangiovese | rond - zacht sappig
Tenuta Luisa
Friuli | Cabernet Franc | fruitig - zacht - sappig
Frescobaldi Castiglioni Chianti
Toscane | merlot | Sangiovese | klassiek - rijp - rijk

5,0 | 24,0

5,5 | 26,5

  6,5 | 31,5

35,5

Vino rosato
Terra Antica 
Corsica | Grenache-Nielluciu | fris - fruitig 
rond
Frescobaldi Ammiraglia Alie
Syrah - Vermentino | Fris - licht - elegant

5,0 | 24,0

37,5

Birra in bottiglia
Birra Moretti L’autentica pils 4,6% 33cl
Witte Anker Hop wit 5,5% 30cl
Witte Anker Tripel 8% 30cl
Westmalle Dubbel 7% 33cl
IPA van het moment
Liefmans Fruitesse 3,8% 25cl

3,5
4,9
4,9
4,9
5,5
4,5

Succhi e frullati

Torres Floralis Moscatel Oro
halfzoet | bloemig | honing

6,5

Vin Santo Della Croce Badiolo
zoet - rozijnen - noten

5,0

Vino Dolce

Coca-Cola regular | zero
Fuze Tea sparkling | green
Fanta orange
Sprite citroen-limoen
Finley bitter lemon | ginger ale | tonic
Chocomel
Fristi
Acqua Panna plat 25cl | 75cl
San Pellegrino bruis 25cl | 75cl

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

3,0 | 5,5
3,0 | 5,5

5,0
5,0
5,0

4,5

Cannoli
Warme appeltaart 
Van het Klooster Breda
Verse slagroom

2,5
4,0

1,0

Scavi & Ray Frizzante 20cl - 75cl
Veneto | Glera | fris - fruitig - verfrissend

8,5 | 24,5

Spumante



Willemstraat 29, 4811 AJ Breda www.trattoriaperron.nl
Reserveer nu!Kom langs!

EVER DID

GRATIS HAPJE BIJ
EEN DRANKJE

IEDERE VRIJDAG
TUSSEN 16.00 - 18.00

076-5327575

ITALIAN FOOD

TRATTORIA

BREDA


