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Spinazie ricotto gnocchi met
salie boter
Ingrediënten
1 pak gesneden bladspinazie (diepvries
450 g)
of 1 kg verse spinazie gesneden en
gekookt.
3 eieren
1 bakje ricotta (250 g)
100 g geraspte pittige kaas (bijv. grana
padano)
250 g bloem
nootmuskaat
75 g (room)boter
verse salie blaadjes
bereiding
Spinazie laten ontdooien, vocht er goed
uitknijpen. Eieren loskloppen. Ricotta,
spinazie, helft van geraspte kaas en
bloem toevoegen. Mengsel op smaak
brengen met nootmuskaat, zout en
peper. Handen met bloem bestuiven en
van spinaziemengsel balletjes vormen,
doorsnede 2 cm. Gnocchiballetjes op
schaal leggen, afdekken en in koelkast
minimaal 30 min. laten opstijven.
In grote pan water met zout aan de
kook brengen. Gedeelte van gnocchi in
kokend water laten glijden en in 4-5
min. gaarkoken (de balletjes komen dan
boven drijven). Gnocchi met
schuimspaan uit pan scheppen en in
afgesloten schaal warmhouden. In 2-3
porties rest van gnocchi bereiden.
Intussen in pannetje op laag vuur boter
smelten, de boter mag niet kleuren.
Voeg de verse salie toe en laat deze
langzaam krokant worden in de boter.
Voeg de gnocchi balletjes toe en roer ze
er 1 minuut voorzichtig door totdat ze
met de boter bedekt zijn.
Gnocchi over vier voorverwarmde
borden verdelen. De rest van geraspte
kaas erover strooien.
Buon appetito

DE ZOMER IS
VOORBIJ

Onze eerste gasten kwamen met

Zouden de gasten ons en de locatie leuk

Het is voor ons ook genieten als de

het weekende van Pasen, 15 april

vinden? Gelukkig hebben we ons geen

gasten genieten. Als ze thuiskomen van

2017. De laatste gasten komen 21

zorgen hoeven maken. Er kwamen in

een dagje weg en zeggen dat het hier

oktober 2017. De meeste gasten

december 2016 al boekingen binnen, de

zo mooi is, als ze heerlijk liggen te

kwamen in de maanden juli en

gasten konden ons vinden, en ze vonden

relaxen aan het zwembad, als er

augustus.

het leuk! We zijn heel trots op de score van

genoten wordt van het glaasje wijn in

En wat was het een mooie zomer!

9.1 op Zoover! En in augustus mochten we

de bar, als ze het eten lekker vinden, als

In zoveel opzichten. De gasten, het

al boekingen voor zomer 2018 noteren.

ze hier heerlijk geslapen hebben, als ze

weer, het plezier, de ervaring!

Wij hebben dus alle vertrouwen in de

uitgerust weer naar huis gaan.

Voor ons was het ons eerste

toekomst ;)

Daar doen we het voor.

volledige seizoen en dat was

Ook op ons gastenboek mochten we zulke

Enkele cijfers:

natuurlijk ook best spannend.

mooie woorden en complimenten

155 gasten

Zouden we wel voldoende

ontvangen. Het is een cliché maar het is

5 nationaliteiten

boekingen krijgen?

écht zo: Daar doen we het voor!

jongste 11 jaar, oudste 75 jaar

ORTONA

Ortona is een stad aan de kust en
ligt ongeveer 70 km afstand van
Casa Cologna.
In Ortona is het kasteel aan de kust
het meest in het oog springend. Het
is gebouwd in de 15e eeuw.
Oorspronkelijk had het kasteel 5
torens en een slotgracht. Rond 2001
is het zwaar beschadigde kasteel
gerestaureerd en werd het
opengesteld voor het publiek. Je
kunt naar binnen en rondlopen op
de binnenplaats en je hebt een mooi
uitzicht op zee en zie je goed de
verdedigende functie die het kasteel
ooit had.
Basilica Cattedrale di San Tommaso
is een kerk die een bezoekje waard
is. De kerk is gewijd aan apostel
Thomas. Zijn relikwieën worden in
een crypte in de kerk bewaard.

