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Menu

Bucatini Pasta

Ragù Saus

Aglio, Olio e Peperonico

Pecorino Romano DOP

Huisgemaakte Olijfolie



Open de deur naar familie 
tradities en smaken

Bereiding

Bereid je voor op een heerlijke, zelfgemaakte pasta ragù, met een 
twist van chef Leonardo. Een gerecht in echte Italiaanse stijl met 
ingrediënten en elementen die bekend staan   om hun Italiaanse 
achtergrond en invloed.

1. Breng een grote pan water en een snufje zout aan de kook.

2. De pasta die in dit gerecht zit is uniek voor Nederland met meer ruimte voor smaak om 
naar binnen te kruipen. Voeg de pasta (B) toe en kook 11 minuten, tot bijna “al dente”.

3. Verhit een scheutje olijfolie (D) in een pan en voeg de ragusaus (A) toe. Elke ragusaus 
wordt speciaal vanuit de keuken gemaakt en verpakt. Voeg als de saus warm is een 
eetlepel kruiden (C) toe.

4. Meng de gekookte pasta met een scheutje olijfolie (D), voeg dan de opgewarmde 
verse ragùsaus toe en roer 2 minuten op laag vuur.

5. Tip: het kan lekker zijn om wat pecorino kaas (E) door de pastasaus te roeren terwijl 
deze op het vuur staat.

6. Wanneer de pasta de gewenste structuur heeft kan de pasta op tafel geserveerd 
worden. Serveer met olijfolie (D) en pecorino romano (E). Heerlijk met een goede fles 
rode wijn!

Breng sfeer in huis met de ‘Toscanini 
Wine and Dine’ playlist.

Bereidingstijd: 20 min  •  Benodigdheden: 2 pannen



Producten and allergenen

Product: Bucatini Pasta
Allergenen: Gluten en Ei

Product: Olijfolie
Allergenen: Vrij van allergieën

Product: Ragù Saus
Allergenen: Pinda’s en Noten

Product: Aglio, Olio e 
Peperonico
Allergenen: Vrij van allergenen

Product: Pecorino Romano 
Allergenen: Lactose
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Over Restaurant Toscanini

“Een eigenwijze Chef, die kookt 
vanuit intuïtie en met passie”.
Toscanini opende in 1985 haar deuren in de Goudsbloemstraat in de 
levendige volksbuurt de Jordaan. In 1990 verhuisde het restaurant naar 
de Lindengracht, waar het nu nog steeds gevestigd is. Sinds 1999 staat 
de keuken van Toscanini onder leiding van de eigenwijze chef Leonardo 
Pacenti, een Zuid-Afrikaan met een Italiaanse vader. Leonardo kookt 
vanuit zijn intuïtie, passie en met wat hij op dat moment in de keuken 
heeft staan. De gerechten komen uit de regionale keukens van Italië, 
vaak klassiek uitgevoerd, vaak met hun eigen “twist”.



eatsous www.eatsous.com

Deel je ervaring met ons:

Deel code “SOUSLOYAL” met een vriend, en vergeet 
hem vooral zelf niet te gebruiken om 20% korting te 
bemachtigen op je volgende ervaring bij Sous. 

Cadeau voor jou, en om weg te geven


