Menukaart

WELKOM
Onze koks bereiden alle gerechten met de meest verse
ingrediënten en een speciaal oog voor detail en smaak. Ons menu
is zo samengesteld dat er voor elk wat wils is.
Zijn er vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

ALLERGENEN
Als u een intolerantie / allergie heeft voor een bepaald ingrediënt,
dan vragen wij om dit altijd te melden. Het is mogelijk dat bepaalde
ingrediënten worden gebruikt, daar waar u ze niet verwacht.
We werken met een gevarieerd assortiment in een kleine keuken
en kunnen daarom kruisbesmetting niet uitsluiten.

VEGETARISCH
Wilt u vegetarisch eten? Let op het vinkje
achter de gerechten, deze gerechten zijn vegetarisch.

Starters
UIENSOEP heldere uiensoep
TOMATENSOEP
gebonden tomatensoep met croutons
CHAMPIGNONSOEP
romige champignonsoep
OVENVERS BROOD
met huysgemaakte kruidenboter & aioli
BRUSCHETTA
geroosterd brood met vers gekruide tomaten
GEBAKKEN CHAMPIGNONS
in knoflookboter
GEBAKKEN GAMBA’S in knoflookboter
BIETENCARPACCIO dun gesneden rode biet met geitenkaas,
walnoten en rucola
RUNDERCARPACCIO dun gesneden ossenhaas met
pijnboompitten, Parmezaanse kaas, rode ui en rucola
ZALMCARPACCIO dun gesneden gerookte zalm met
pijnboompitten, Parmezaanse kaas, rode ui en rucola
NACHO’S krokante tortillachips uit de oven met cheddar,
jalepeños, rode ui, sour cream, chilisaus en quacamole

€6,00
€6,00
€6,00
€5,50
€6,50
€8,00
€9,50
€9,50
€10,00
€10,00
€9,50

Salades
ITALIAANS

gemengde sla, komkommer, rode ui, croutons,
tomaatjes en olijven
GEITENKAAS gemengde sla met geitenkaas, honing,
walnoten, komkommer, rode ui en tomaatjes
GARNALENCOCKTAIL gemengde sla, Noorse garnalen,
rode ui, komkommer, tomaatjes en whiskeysaus
KIP gemengde sla met gegrilde kipfilet, komkommer, rode ui,
croutons, tomaatjes en olijven

€6,50
€8,50
€8,00
€8,50

burgers
WORDT GESERVEERD MET FRIET
BIEFBURGER van rundvlees met ijsbergsla, tomaat, augurk,

€10,00

gebakken ui en BBQ-saus

KAASBURGER van rundvlees met cheddar, ijsbergsla,

€11,00

tomaat, augurk, gebakken ui en BBQ-saus
€11,00
KIPBURGER met ijsbergsla, tomaat, augurk, gebakken ui
en BBQ-saus
VEGABURGER vegetarische burger met ijsbergsla, tomaat, €11,00
augurk, gebakken ui en BBQ-saus
€14,50
XXL BURGER dubbele burger van rundvlees met bacon,
gebakken ei, cheddar, ijsbergsla, tomaat, augurk, gebakken ui
en BBQ-saus
Extra toppings? Vraag naar de mogelijkheden

GRILLGERECHTEN
MET FRIET EN SALADE OF COLESLAW (+€0,50) OF
MAISKOLF VAN DE GRILL (+1,-)
GEGRILDE KIPFILET
GEGRILDE VARKENSHAAS

€17,50
€17,50

saus naar keuze: satésaus, champignonsaus, pepersaus, gorgonzolasaus of mozzarella in zachte tomatensaus

KIPFILET SCHOTEL kipfiletblokjes met rode ui,

€14,00

tomaatjes en champignons

GEGRILDE KIPFILET & VARKENSHAAS
MIXED GRILL kipfilet, varkenshaas en picanha
MIXED GRILL SPECIAAL kipfilet, varkenshaas, picanha

€17,00
€18,50
€20,50

en spareribs

MIXED GRILL DELUXE lamsrack, varkenshaas,
picanha en spareribs
saus naar keuze: knoflooksaus of whiskeysaus

€21,50

spareribs
MET FRIET EN SALADE OF COLESLAW (+€0,50) OF
MAISKOLF VAN DE GRILL (+1,-)
SPARERIBS zoet of pittig gemarineerd

€18,00

vleesgerechten
MET FRIET EN SALADE OF COLESLAW (+€0,50) OF
MAISKOLF VAN DE GRILL (+1,-)
PICANHA ca. 250 gram
ENTRECOTE ca. 250 gram
OSSENHAAS 200 gram
RIB EYE ca. 250 gram
T-BONE 500 gram
LAMSRACK 200 gram
saus naar keuze: satésaus, champignonsaus, pepersaus,
gorgonzolasaus of mozzarella in zachte tomatensaus

€19,00
€21,00
€23,00
€23,00
€24,00
€19,00

visgerechten
MET FRIET EN SALADE OF COLESLAW (+€0,50) OF
MAISKOLF VAN DE GRILL (+1,-)
GEGRILDE GAMBA’S
GEGRILDE ZALM

€22,50
€19,50

pasta
U KUNT KIEZEN UIT SPAGHETTI, PENNE OF TAGLIATELLE
NAPOLETANA

met traditionele tomatensaus en

Parmezaanse kaas
BOLOGNESE met bolognesesaus en Parmezaanse kaas
CARBONARA met romige saus, gerookt spek, ei en
Parmezaanse kaas
PEPERONCINO met olijfolie, knoflook, peper, peterselie
en Parmezaanse kaas
MATRICIANA met tomatensaus, gerookt spek, knoflook,
ui, peper en Parmezaanse kaas
POLLO met tomatensaus, kipfilet, mozzarella en
Parmezaanse kaas
POLLO PESTO met romige pestosaus, kipfilet,
pijnboompitten en Parmezaane kaas
POLLO SPINACI met romige saus, spinazie, kipfilet,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas
BROCCOLI met tomatensaus, broccoli, mozzarella en
Parmezaanse kaas
FORMAGGI
met romige saus, gorgonzola, mozzarella
en Parmezaanse kaas
SALMONE met romige tomatensaus, zalmsnippers en dille
FILLETINO met tomatensaus, ossenhaaspuntjes, tomaatjes
en Parmezaanse kaas
TARTUFO met truffelroomsaus, champignons en
Parmezaanse kaas
GAMBERONI met tomatensaus, gamba’s, en tomaatjes

Extra ingrediënten of toppings?
Vraag naar de mogelijkheden

€10,50
€11,00
€12,00
€12,00
€13,00
€13,00
€13,50
€13,50
€12,00
€13,50
€13,50
€14,50
€14,00
€14,50

risotto
SORRENTINA

risottorijst met tomatensaus, knoflookboter,
mozzarella en Parmezaanse kaas
FUNGHI
risottorijst met tomatensaus, champignons en
Parmezaanse kaas
TARTUFO risottorijst met truffelroomsaus, champignons en
Parmezaanse kaas
Extra ingrediënten of toppings? Vraag naar de mogelijkheden

€16,00
€16,00
€16,00

gnocchi
GORGONZOLA

gnocchi met romige gorgonzolasaus,
peterselie en Parmezaanse kaas
POLLO SPINACI gnocchi met spinazieroomsaus, kipfilet,
rucola, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
FILLETINO gnocchi met tomatensaus, ossenhaaspuntjes,
tomaatjes en Parmezaanse kaas

€15,00
€16,00
€16,00

voor de kids
SPAGHETTI
met tomatensaus
PENNE met bolognesesaus
KIP gegrilde kip met friet, appelmoes en mayonaise
SPARERIBS zoete spareribs met friet, appelmoes

€7,05
€7,00
€8,00
€9,00

en mayonaise

PANCAKES
en karamelsaus

twee American pancakes met rood fruit

€5,00

lekker voor erbij
PORTIE FRIET
COLESLAW
SIDE SALAD kleine Italiaanse salade
MAISKOLF VAN DE GRILL
BAKJE SAUS knoflooksaus of whiskeysaus
BAKJE WARME SAUS satésaus, champignonsaus,
pepersaus, gorgonzolasaus of mozzarella in zachte
tomatensaus

€3,00
€2,50
€2,00
€3,00
€0,60
€3,00

