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Beste Italië liefhebbers en lieve vrienden van Casa del Porticato, 
 

De nieuwe Casa del Porticato zomer editie nieuwsbrief is hierbij een feit.   Het begint al flink 

te zomeren en we hebben de 30 graden alweer gehaald.  Planten staan er fris bij op het 

terras en ook de clematissen tegen het huis, doen het goed. De klimop die het achterbalkon 



siert groeit uit zijn voegen en is inmiddels gesnoeid en geknipt. Ook de rozen op het terras 

hebben een flinke snoeibeurt gehad, waardoor ze uitbundig in bloei staan.  Bij de 30 graden 

bleef het huis binnen relatief koel, tussen de 21-22 graden. Luiken dicht is de truc. 

  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wordt “member” van onze Casa del Porticato website en blijf actueel op de hoogte van alle 

ontwikkelingen, aanbiedingen en reisadviezen. Word hier lid van onze website:   

 

 

 

 

 

 

http://www.casadelporticato.com/apps/auth/signup?next=apps%2Fmembers%2F
http://www.casadelporticato.com/apps/auth/signup?next=apps%2Fmembers%2F
http://www.casadelporticato.com/apps/auth/login?why=pw&try=1&wp=1&next=WEBPROTECT-memberinfo.htm


Wat impressies van ons bezoek eind mei begin juni.  

 

Met vrienden bij Pizzeria Mimosa 

  

  

Wat foto’s maken bij het Kasteel van Bardi 

 

 



Tafeltje dekje:  
Het is natuurlijk heerlijk om in de omgeving te gaan eten, maar de keuken van Casa del 
Porticato leent zich uitermate goed om een heerlijke lunch of diner te bereiden en te 
nuttigen op het achterbalkon of intiem aan een mooi gedekt tafeltje voor 2.  Alles is 
voorhanden in Casa del Porticato, mooie tafelkleden, servies, glaswerk en bestek, om het 
eetplezier te vergroten. 

  
 

 

  

 



Heerlijke uitzichten vanaf ons terras Casa del Porticato: 

 

  

 



Het zwarte goud: 
Natuurlijk zijn we op zondag weer richting Trattoria Vecchio Borgo in Borgotaro getogen, 
voor het wekelijkse truffelmenu op zondag. Met een heerlijk flesje Barbera d’ Alba erbij, 
werkelijk een genot. Met voorgerecht (tagliolini al tartuffo) en hoofdgerecht (cotrofiletto al 
tartuffo), nagerecht, flesje water en koffie met een prachtige Grappa en een Limincino, 32 
euro per persoon……. 
 

  
 

  

Taglolini al tartuffo                                                    Controfiletto al tartuffo 

 

 

 

Wat is er allemaal te doen in de buurt van ons huis Casa del Porticato?   

Kijk op de PDF  op onze webpagina TIPS 

 
Vergeet niet onze Casa del Porticato Facebook pagina te “liken” en te “sharen” ……. 

 

Casa del Porticato op LinkedIn  
 
  

Beoordeel ons huis op Zoover en op Flipkey/Tripadvisor   
 
Ons Gastenboek op de website  

 

http://www.casadelporticato.com/tipstricks.htm
https://www.facebook.com/pages/Casa-del-Porticato-Borgo-val-di-Taro-Italia/101218453316706?ref=hl
http://www.linkedin.com/profile/view?id=298102406&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=tas%3Acasa%20del%20porticato%2Cidx%3A1-1-1
http://www.zoover.nl/italie/emilia-romagna/borgo-val-di-taro/casa-del-porticato/vakantiehuis
http://www.flipkey.com/o/480302/
http://www.casadelporticato.com/


Dagje naar Lucca:  op een kleine anderhalf uur rijden (140 km) van ons huis ligt in Toscane het 
mooie en oude plaatsje Lucca.  Een dagtochtje richting Toscane is via de autostrada goed te doen 
vanaf Casa del Porticato. 
 

 
 

  
 

 
 



Breakfast: 

 

Ontbijtje voor 2 op het eetterras aan de achterkant van Casa del Porticato 

 

Ons nieuwe Italiaanse recept van de maand van de maand Juli-Aug 2014 is weer te 

vinden op onze website. Pasta met Boter en Salie.   Klik op deze pagina op de link voor 

oudere recepten en u krijgt de printversie van het recept op PDF formaat en een 

verzameling van alle eerdere "recepten van de maand" te zien. 

 

            

     

http://www.casadelporticato.com/receptvandemaand.htm


Zie de blog op onze website........... 
Op onze blog zijn onze avonturen te volgen: daarnaast ook interessante Italiaanse info 

  

Borgo val di Taro (Borgotaro) 
 
Gedurende de zomermaanden worden er veel festiviteiten en festivals georganiseerd: ook buiten de 
zomermaanden is er veel te doen in Borgotaro. 
    

 
 
Straatmode in Borgotaro 

 
 

 
 

Boek hier uw tickets en uw huurauto:   http://www.worldticketcenter.nl/ 
 

Kijk verder op onze membersite hoe u relatief goedkoop ons huis kunt bereiken en in ons huis een 
week of lang weekend kunt verblijven.  Hoe u kunt genieten van een zorgeloze vakantieweek of lang 
weekend in ons vakantiehuis Casa del Porticato….. Vraag naar de speciale rates voor onze members 
en vrienden en de speciale aanbiedingen voor voorjaar en najaar. 
 

Saluti, ci vediamo in Italia……. Dio en Raymond 

http://www.casadelporticato.com 

Ons NL vakantiehuis Veluwerijck: http://veluwerijck12-com.webs.com/ 

 

http://www.casadelporticato.com/apps/blog/
http://www.worldticketcenter.nl/
http://www.casadelporticato.com/
http://veluwerijck12-com.webs.com/

