
 

 

 

B E N V E N U T I  

Cáral is ;  een typisch  I ta l iaans  restaurant  in  het  centrum  van 

Harderwi jk  met  een uitmuntende  I ta l iaanse en  Sardi jnse  
keuken  met 2  zeer  ervaren I ta l iaanse koks.   

 
Geniet  van  de authentieke  I ta l iaanse  keuken  met  heer l i jke  
v lees-  en  vis  gerechten  maar  ook  voor  een  meer  dan goede 

pizza  of  pasta  de uitgelezen  plek  om in  een  sfeervol le  
ambiance de avond  smakel i jk  door  te  brengen!  

 

Cáralis is de oude naam van de hoofdstad van Sardinië; Cagliari. Een stad in het zuiden van 
het eiland. Sardinië staat bekend om de ruige natuur, wilde kruiden, sappig fruit, de Nuraghi 
en de vele schapen. Daarbij uiteraard om de geraffineerde keuken. 
 
 
Luigi, geboren en getogen op Sardinië is de chef-kok van Cáralis.  Al ruim dertig jaar geleden 
kwam hij naar Nederland om samen met twee oudere broers het restaurant "Salute" te 
runnen.  Een begrip in de contreien van Harderwijk. 
Broers met pensioen, maar Luigi is verknocht aan de keuken en gaat door in de Bruggestraat. 
De keuken is en blijft traditioneel Sardijns met gerechten als Pane Carasau, Scaloppine 
Sardegna en Sartizzu.  
 

Laat u betoveren door authentieke Italiaanse gerechten met overheerlijke 
smaken en ingrediënten. 

Het team van Cáralis Ristorante Italiano wenst u smakelijk eten! 

 

 



Stuzzichini – Eetlustprikkeltjes 

PANE GUTTIAU         €  5,20 
Sardijns herdersbrood met olijfolie en basilicum. 
BRUSCHETTA AL POMODORO       €  5,70 
Sneetjes geroosterd huisgemaakt stokbrood met gekruide verse tomaten. 
PANE E BURRO         €  5,70 
Stokbrood met kruidenboter. 
SARTIZZU          €  7,30 
Sardijnse ambachtelijke lucht gedroogde worst. 
OLIVE MISTE          €  5,20 
Mix van zwarte en groene olijven met en zonder pit. 
PEPERONCINI RIPIENI        €  6,30 
Kleine paprika’s gevuld met huisgemaakte tonijnmousse. 
 
 

Zuppe – Soepen 
 
Zuppa di cipolla         €  7,10 
Verse gevulde uiensoep. 
Crema di pomodoro         €  7,10  
Romige huisgemaakte tomatensoep.  
Zuppa di pesce         €  8,20 
Krachtige 4 soorten vissoep met garnalen, baars, inktvis en mosselen met saffraan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u een allergie of wens meld het ons ‘’ 



Antipasti freddi -  Koude voorgerechten 
 
Carpaccio di manzo         € 15,30 
Dun gesneden rundvlees met pesto, Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten. 
Insalata caprese         €  11,50 
Verse salade van mozzarella, tomaten en basilicum dressing. 
Insalata mista          € 6,80 
Gemengde salade. 
Prosciutto e melone         € 15,30 
San Daniele ambachtelijke ham met meloen. 
Antipasto caralis         € 12,50 
Fijne Sardijnse vleeswaren o.a. Sardijnse copa San Daniele ham, Nepente worst met Pane 
Carasau en olijven.  
 
 
 
 

Antipasti caldi – Warme voorgerechten 
 
Calamaretti fritti         € 14,25 
Huisgemaakte gefrituurde inktvisringen. 
Calamari in umido         € 14,50 
Gebakken inktvis met knoflook, peterselie, olijfolie en pittige pepers. 
Gamberi nettuno         € 14,25 
Gebakken gepelde gamba’s met courgettes, knoflook en dragonsaus. 
Melanzana alla parmigiana        € 13,50 
Vegetarische ovenschotel van aubergine, tomaten, mozzarella en Parmezaanse kaas. 
Funghi trifolati         € 12,50 
Gestoofde champignons met knoflook, peterselie en spek. 
Straccetti Caralis         € 15,30 
Malse ossenhaasreepjes op smaak gebracht met Italiaanse kruiden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Heeft u een allergie of wens meld het ons ‘’ 

 
 



Pesce – Vis 
 
Salmone alla griglia         € 27,50 
Gegrilde zalmmoot met mosterd dille saus.        
Branzino ai ferri         € 26,50 
Gegrilde zeebaars filet met citroen basilicum saus. 
Trio del mare          € 27,50 
Gebakken vis trio; zeebaars, sliptong en gamba’s met tomaten kruidensaus. 
Gamberoni al pepe rosa        € 27,50 
Grote gebakken gepelde gamba’s met rode peper roomsaus. 
 
 

Carne – Vlees 
 
Cotolette d’agnello         € 28,50 
Gegrilde lamskoteletjes met rozemarijn saus. 
Filetto di manzo         € 29,50 
Ossenhaas van de grill met basilicum pesto saus. 
Bistecca di vitello         € 27,50 
Gegrilde kalfsentrecote met champignon roomsaus. 
Tagliata di vitello         € 28,50 
Dun gesneden kalfsbiefstuk met Parmezaanse kaas, rucola en balsamico.  
Involtini di pollo         € 21,50 
Gevulde kipfilet met rauwe ham, parmezaanse kaas en basilicum met witte wijnsaus.  
 
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met spaghetti Aglio e Olio, gefrituurde 
aardappeltjes en verse groenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u een allergie of wens meld het ons ‘’ 

 
 



Pasta – Deegwaren 
 
Ravioli e pancetta         € 15,80 
Verse ravioli met kaasvulling, tomaat, spek en Parmezaanse kaas. 
Ravioli al pomodoro         € 14,75 
Verse ravioli met kaasvulling, verse tomatensaus en Parmezaanse kaas. 
Lasagne           € 16,40 
Vers gemaakte traditionele deegwarenschotel uit de oven met rundergehaktsaus. 
Spaghetti bolognese         € 13,00 
Spaghetti met rundergehakt saus. 
Spaghetti carbonara         € 15,80 
Spaghetti in roomsaus van eieren, spek, ui en Parmezaanse kaas.   
Spaghetti Aglio e Olio        € 11,00 
Spaghetti in olijfolie, knoflook , peterselie en pepers. 
Linguine al salmone         € 15,00 
Linguine met romige saus,  gerookte zalm, rucola en Parmezaanse kaas. 
Linguine ai frutti di mare        € 17,50 
Linguine met zeevruchten, knoflook, peterselie en tomaat.    
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u een allergie of wens meld het ons ‘’ 



Pizze – Pizza’s  
 
 
Pizza ai gamberi         € 12,50 
Tomaat, kaas en pittige gamba’s. 
Pizza al tonno          € 11,50 
Tomaat, kaas, tonijn en ui. 
Pizza calzone          € 12,50 
Dubbelgevouwen pizza gevuld met tomaat, kaas, ham, salami en champignons, geserveerd 
met gehaktsaus. 
Pizza Caralis          € 12,50 
Tomaat, kaas, tonijn, garnalen, ansjovis en kappertjes. 
Pizza carpaccio         € 13,50 
Tomaat, kaas, rundercarpaccio, pesto, rucola, pijnboompitten en Parmezaanse kaas. 
Pizza crudo          € 13,50 
Tomaat, kaas, Parma ham, rucola, Parmezaanse kaas en verse tomaat. 
Pizza funghi          € 11,50 
Tomaat, kaas, champignons. 
Pizza hawaii          € 11,50 
Tomaat, kaas, ham en ananas. 
Pizza margherita         € 9,50 
Tomaat, kaas en mozzarella. 
Pizza prosciutto         € 11,50 
Tomaat, kaas en ham. 
Pizza quattro formaggi        € 12,50 
Tomaat, kaas, mozzarella, gorgonzola en Parmezaanse kaas. 
Pizza quattro stagioni        € 12,50 
Tomaat, kaas, ham, salami, paprika, champignons en ui. 
Pizza salame          € 11,50 
Tomaat, kaas en salami. 
Pizza salmone          € 12,50 
Tomaat, kaas, gerookte zalm, rucola en mozzarella. 
Pizza tricolore          € 11,50 
Tomaat, mozzarella en pesto, verse tomaat 
Pizza vegetariana         € 11,50 
Tomaat, kaas, champignons, ui, paprika, courgette en olijven. 
 
 
Wilt u er iets extra’s op?! Dat kan natuurlijk, meerprijs €  1,00 per extra ingrediënt.  
m.u.v. zalm, garnalen en gorgonzola meerprijs €2,00 
 
Voorkeur voor een glutenvrije pizza bodem, vraag naar onze mogelijkheden.  
Meerprijs € 2,50 . 
 
Heeft u een allergie of wens meld het ons ‘’ 



Pizza speciale €  14,00  
 
Pizza pancetta 
Kaas, ei, mozzarella en spek 
 
Pizza dello chef        
Tomaat, kaas, rucola en Sardijnse sartizzu. 

 
Pizza olive e pollo       
Kaas, gerookte kip, zongedroogde tomaat en 
olijven. 
 

Pizza Piccante        
Tomaat, kaas, pittige salami, ui 
 
 
 
 
 

Alleen deze combinaties mogelijk. 
 

 
 



Dolci – Nagerechten 

 
Dame Bianca          €  8,95 
3 bolletjes vanille ijs met warme chocolade saus en slagroom. 
La Sorpresa (De verrassing)        €  8,95          
3 bolletjes ijs met slagroom. 
Panna cotta          €  7,95 
Italiaans dessert van gekookte room met rode vruchtensaus en limoncello ijs. 
Tartufo bianco         €  6,95 
Italiaans ijsdessert met smaak van room en cappuccino. 
Tartufo nero          €  6,95 
Italiaans ijsdessert met smaak van chocolade.        
Tiramisu delle casa         €  8,95 
Huisgemaakte Tiramisu met een bolletje vanille ijs en slagroom. 
Tiramisu al limone         €  9,95 
Huisgemaakte Tiramisu van citroen met limoncello likeur met een bolletje vanille ijs en 
slagroom. 
Grand dessert          € 17,50 
Een proeverij van verschillende desserts voor 2. 

 
Caffe – Koffie 
 
Caffe            €  2,80  
Cappuccino          €  3,10 
Espresso          €  2,50 
Espresso macchiato         €  2,90 
Doppio espresso         €  4,10 
Latte macchiato         €  3,50 
Koffie verkeerd         €  3,10 
Wij hebben ook cafeïne vrije koffie.  
Thee           €  2,80 
Verse munt thee         €  3,50 
Warme chocolade melk         €  3,20 

- met slagroom         €  3,70 
 

Caffe speciale 
 
Caffe Italiano           €  7,00 
Koffie met Amaretto en slagroom. 
French Caffe          €  7,00 
Koffie met Grand manier en slagroom. 
Irish Caffe          €  7,00 
Koffie met Irish Whiskey en slagroom. 
Spanish Caffe          €  7,00 
Koffie met licor 43 en slagroom. 



 


