Pizza’s

LUNCH

Pizza’s lunchsize

Ambachtelijk bereid in de steenoven met verse ingrediënten
Pizza Margherita			
tomatensaus, kaas en oregano

12,50

Pizza Caprese			
13,50
tomatensaus, basilicum en mozzarella
Pizza Tonno 			
tomatensaus, rode ui, tonijn en kaas

14,50

Pizza Quattro Formaggi 		
tomatensaus en 4 soorten kaas

14,50

Pizza Carpaccio
tomatensaus, carpaccio,
Parmezaanse kaas en rucola

16,50

Pizza Pollo Pesto			
14,50
tomatensaus, kip, mozzarella en rucola
Pizza Quattro Stagioni		
tomatensaus, champignons, paprika,
ham, salami en kaas

13,50

Pizza Tricolore			
tomatensaus, geitenkaas, spinazie
en walnoten

14,50

Pizza Calzone
		
Tomatensaus, kaas, ham, salami,
champignons en paprika

17,50

Heeft u een allergie?
Vraag naar de allergeneninformatie! Wij passen onze gerechten graag voor u aan!
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Waar
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Koud
Niçoise						14,50
met tonijn, olijven, ei, boontjes
en een frisse dressing		
Gerookte zalm 					15,50
met pestodressing		
Gegratineerde geitenkaas				14,50
met peer, pijnboompitten en honingdressing
Carpaccio					15,50
met Parmezaanse kaas, pijnboompitten
en pestodressing
Warm
Gebakken kip					14,50
met paprika, ui, appel
en honing-mosterddressing

Salades

Lunchsalades

Gebakken paddenstoelen				14,50
met rode ui en pestodressing					
Gebakken scampi’s				15,50
met oestersaus		

Hè hè,
eindelijk even
zitten
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Warm
Luxe broodjes

Club Sandwiches

Keuze uit wit of bruin boerenbrood
Boerenbrood tonijnsalade
met appel, paprika en
crème fraîche

Creatieve combinaties op 3 sneetjes brood
11,50

Boerenbrood mozzarella uit de oven 10,50
met tomaat en pesto
Boerenbrood serranoham
met oude kaas en mosterd

10,50

Boerenbrood gezond
sla, kaas, gerookte kip, gekookt ei,
bieslook en een frisse dressing

11,50

Boerenbrood gerookte zalm
met dillemayonaise

13,50

Boerenbrood carpaccio
met Parmezaanse kaas
en pijnboompitten

13,50

Boerenbrood vega
met hummus en gegrilde groente

10,50

Notenbrood warme brie
11,50
of geitenkaas uit de oven 		
met honing en walnoten

Club sandwich ‘Wijnhuistoren’
met kipfilet, bacon, komkommer,
kaas en kerriemayonaise

11,50

Club sandwich carpaccio
met Parmezaanse kaas en
truffelmayonaise

13,50

Club sandwich gerookte zalm
met dillemayonaise

13,50

Panini’s

Een heerlijk geroosterd broodje
Panini met ham
kaas, tomaat en kerriemayonaise

9,50

Panini met tonijn
appel, rode ui en pesto

9,50

Panini met geitenkaas
walnoten, appel en honing

10,50

Panini met mozzarella
salami, tomaat, ui en oregano

10,50

Warme gerechten

Pasta’s lunchsize

Uitsmijter met ham/kaas

12,50

Italiaanse omelet
met champignons, ui, pancetta
en tomaat

13,50

Twee groentekroketten
met brood

11,50

Twee kroketten
met brood

11,50

Black Angus hamburger
met sla, tomaat, kaas,
uitgebakken spek en BBQ saus

13,50

Broodje gegrilde kipreepjes
met rucola en kerriemayonaise

13,50

Broodje warme beenham
met honing-mosterddressing

12,50

Spaghetti Bolognese
13,50
met saus van tomaten,
gehakt en basilicum 		
Spaghetti Carbonara
13,50
met spek, eieren en
Parmezaanse kaas		
Tagliatelle Scampi
met kreeftensaus

15,50

Tagliatelle Truffel
met serranoham, gekruide
champignons en basilicum

14,50

Spaghetti Aglio Olio
11,50
met knoflook, olijfolie en rode pepers

Soepen

Geserveerd met brood en kruidenboter
Italiaanse tomatensoep
met crème fraîche en pesto

7,00

Mosterdsoep
met gebakken spekjes

7,00
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