Pizza Margherita
tomatensaus, kaas en oregano
Pizza Caprese
tomatensaus, mozzarella en basilicum
Pizza Salami
tomatensaus, kaas en salami
Pizza Tonno
tomatensaus, kaas en tonijn
Pizza Salmone
tomatensaus, gerookte zalm, crème fraîche,
limoen, bosui en kaas
Pizza Quattro formaggi
tomatensaus en 4 soorten kaas
Pizza Pollo Pesto
tomatensaus, kip, mozzarella en rucola
Pizza Quattro Stagioni
tomatensaus, champignons, paprika, ham, salami en kaas
Pizza Tricolore
tomatensaus, geitenkaas, spinazie en walnoten
Pizza Carpaccio
tomatensaus, carpaccio, Parmezaanse kaas en rucola
Pizza Calzone
tomatensaus, kaas, ham, salami, champignons en paprika

Pasta’s

Lasagne Bolognese
met gehakt
Tagliatelle Scampi
met kreeftensaus
Spaghetti Carbonara
met spek, eieren en Parmezaanse kaas
Spaghetti Aglio olio
met knoflook, olijfolie en rode pepers
Spaghetti Bolognese
met saus van tomaten, gehakt en basilicum
Tagliatelle Truffel
met serranoham, gekruide champignons en basilicum
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Pizza’s

Pizza’s

12,50
13,50
12,50
14,50
16,50

15,50

Dessert

Parfait
van limoncello
Tiramisu
met lange vingers, koffie en mascarpone
Hangop mousse
met aardbeiencompote
Trio van chocolade
brownie van bruine chocolade, mousse van
witte chocolade en saus van ruby chocolade
Verschillende ijssoorten
van IJssalon Talamini
Kaasproeverij van de Zuivelhoeve
met diverse soorten kaas

14,50
13,50
14,50
16,50

Voor groepen vanaf tien personen serveren wij graag een menu.
Dit is een proeverij van de kaart, samengesteld door onze chef.

Proeverij

35,- per persoon

17,50

DINER
7,00
7,00
7,00
7,00

7,00
10,00

Doe mij
nog maar
een
drankje!

13,50
15,50
13,50
11,50
12,50
14,50

Heeft u een allergie?
Vraag naar de allergeneninformatie!
Wij passen onze gerechten graag voor u aan!
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Starters

Warm en koud
Gemarineerde olijven
Knoflook focaccia
met aioli
Cheese nachos
Naturel
Gehakt
Pulled chicken
met gesmolten kaas, chilisaus en crème fraîche
Gefrituurde inktvisringen
met aioli
Plankje brood
met aioli, tomatentapenade en kruidenboter
Plankje vlees
met diverse soorten ham- en worstsoorten
Plankje vis
met diverse vis bites
Plankje kaas
met diverse soorten kaas en olijven
Plankje Caprese
met mozzarella, tomaat, verse basilicum en olijfolie
Plankje vega
diverse soorten vegetarische hapjes

Warm
6,00
7,00

7,00
8,00
8,00
8,50
7,00
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13,50
16,50
13,50
14,00

11,50
11,50
11,50

Vis
Gebakken zalmfilet
met mosterdsaus
Zeebaarsfilet
met zoetzuur van venkel
Gemarineerde gamba’s en coquilles
met schuim van saffraan

13,50

16,50
14,50

7,00

Starters
7,00

14,50
11,50
12,50
14,50
14,50

Erbij

Frieten met mayo
Gegrilde groenten
Tomatensalade met rucola
Mixed salade
Aardappelgratin
Witte koolsalade

5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

16,50

10,50

Vegetarisch
Arancini
risottoballetjes gevuld met Parmezaanse kaas en truffelsalsa
Quiche met seizoensgroenten
en crème fraîche
Risotto Milanese
met gepofte knoflook en saffraan

Vitello tonnato
dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes
Serranoham met meloen
Carpaccio van rode biet
met balsamicostroop en geitenkaas
Rundercarpaccio
met pesto, pijnboompitten, rucola en Parmezaanse kaas
Zalmtartaar
met tempura crackers en limoenmayonaise

13,50

11,50

Soep

Geserveerd met brood en kruidenboter
Tomatensoep
met crème fraîche en pesto
Mosterdsoep
met spekjes en lente-ui

Vlees
Gebakken varkenshaasmedaillons
met rozemarijnjus
Tournedos
met pepersaus
Black Angus burger
100% rundvlees met bacon, kaas en homemade BBQ-saus
Kipfilet suprème
met paddenstoelensaus
Stoofpotje van lamsvlees
met gekonfijte citroen
Langzaam gegaarde procureur
met saus van bacon en appelstroop

Koud

12,50
13,50
13,50

Ik heb
altíjd plek
voor een
dessert!
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