BROODJES

COFFEE &
CAKE

Halve baquette: wit of meegranen

COLOMBIA ORGANIC KOFFIE

VAN ‘T HUIS

Tonijnsalade
Ei-truffelsalade

Porchetta
Geroosterde Italiaanse
varkensrollade

¤ 7,50

Espresso
Lungo
Cappuccino
Latte
Extra shot

WARM

¤6
¤6

TRAITEUR
¤ 2,40
¤ 2,40
¤3
¤3
¤1

Gerookte makreelsalade
met gele biet en rucola

¤7

Achterham van Brandt & Levie
met mosterdsaus

¤ 6,50

TAART

Cheesecake
met frambozen

¤4

Vitello tonnato
gebraden kalfsmuis met
tonijnmayonaise en rucola

¤ 7,50

Pastrami
met mosterdsaus en pickles

¤ 7,50

Tarta de Santiago

¤ 3,50
¤ 1,75

Pastel de nata

Polpette
¤ 6,50
Rundergehaktballetjes met
tomatensaus en Parmezaanse kaas
SPECIALS

Oude boerenkaas
met ham van Brandt & Levie,
komkommer, tomaat
en mosterdmayonaise

¤ 6,50

Wilde Alaska zalm
met mierikswortelmayonaise en komkommer

¤ 8,50

Leverworst
van Brandt & Levie met
cornichons en dijonmosterd

¤ 5,50

Caprese
buffelmozzarella, tomaat
en basilicumpesto

¤ 6,50

Caprese met Parmaham

¤ 8,50

CHARCUTERIE
& KAAS

vanaf ¤ 4,50

Kies uit ons uitgebreide
assortiment exclusieve
hammen, worsten
en kazen.

PANINI TOSTATI

Gele bieten salade

¤7

¤ 6,50

Geitenkaas
met geroosterde paprika
en pijnboompitten

¤7

Salame Calabrese pikant
met Oceaan roomkaas en rucola

¤6

Caprese
met buffelmozzarella, tomaat
en basilicumpesto

¤7

Carpaccio van Bresaola
met Parmezaanse kaas
en pijnboompitten

¤ 7,50

Coppa Toscana
met buffelmozzarella
en gegrilde artisjok

¤8

Tuinbonensalade
met gegrilde artisjok

100 gr. ¤ 2
100 gr. ¤ 2,25

Caesar salade
met groene asperges, ansjovisdressing, ei en croutons

¤ 8,50

QUICHE

Vegetarische quiche
met Comté en prei

100 gr. ¤ 2,50

SOEP

Soep van de dag
met brood

CHECK ONZE
DAGELIJKS WISSELENDE
SPECIAL: EEN COMPLETE
MAALTIJD VOOR €10,-

CUCINA ITALIANA

SALADES

Warme broodjes van de grill

MAALTIJD
VAN DE DAG

Gevulde Portobello
met ovenaardappelen en
gemengde groenten

¤ 12,50

Klassieke runderof kalfsstoof
met ovenaardappelen of rijst
en gemengde groenten

¤ 13,50

Wisselend scharrelkip
gerecht
van dij-filet met
bijpassende garnituur

¤ 13,50

Zalmburger
met remouladesaus ovenaardappelen en gemengde
groenten

¤ 13,50

WIJN

Kijk in de vitrine voor onze dagelijks
wisselende salades en bijgerechten.
Heerlijk als lunch of ter aanvulling
op uw diner.

Tallegio
met ham van Brandt en Levie
en zongedroogde tomaat

Parmezaanse Kaas
met geroosterde paprika,
pijnboompitten en rucola

SALADES,
QUICHE &
SOEP

ONZE SPECIALITEITEN

¤6

Risotto
met gemengde groenten
en salade

¤ 10

Pasta van de dag
met gemengde groenten
en salade

¤ 10

Lasagne Bolognese
van rundvlees met
Parmigiano Reggiano

- ALLEEN AFHALEN

100 gr. ¤ 2,10

Parmigiana
100 gr. ¤ 2,50
di melanzane
met aubergine, Parmigiano
Reggiano en tomaat
Vegetarische lasagne
met spinazie, geitenkaas
en ricotta

OP ZOEK NAAR EEN PASSENDE
WIJN BIJ DE MAALTIJD?
WIJ HELPEN JE GRAAG!

100 gr. ¤ 2,10

Polpette van rundergehakt
¤ 10
in tomatensaus, met ovenaardappelen en gemengde groenten

DESSERTS
ONZE KLASSIEKERS

Vanille hangop
met aardbeienrabarbercompôte

¤ 4,50

Pannacotta
met karamelsaus of mangopassievruchtencoulis

¤ 4,50

Tiramisù

¤ 5,50

