Soepen & Voorgerechten
Huisgemaakte tomatensoep

6,90

ouderwets lekkere gebonden soep

Soep v/d Dag

6,90

even in de keuken vragen

Hoofdgerechten
Scaloppine al vino bianco

Blanc de volaille a la creme

Limburgse mosterdsoep

6,90

Schnitzel van kalkoen op Franse wijze,
met een zachte champignon roomsaus

6,90

Scampi’s op eigen wijze

met mosterd van Gulpener

2 Vietnamese kip loempia’s
met chilisaus

½ Orginele Flammkuche

6,90

19.50

Schnitzel van kalkoen op Italiaanse wijze,
met een frisse witte wijnsaus

19.50

21.50

Grote portie scampi’s, gebakken met knoflook,
zoete paprika en kruiden in een pittige saus

schmand, gerookte ham blokjes, prei en ui

Mixed Pan

Olijven & Tapenade

Lekker pittig gebakken kalkoen en varkenshaas
met ui, sweet palermo paprika en groene pepers in
een a la minuut gemaakte roomsaus gepresenteerd
in de pan waarin het gebakken wordt.

p.p.

6,90

met brood

Champignons op Toast

11,90

Met gebakken lardons in een zachte roomsaus

Scampi’s in de look

14,90

gebakken in olijfolie met knoflook en paprika
geserveerd met brood

Antipasti voor 2 personen

19,50

21.50

Deze gerechten zijn met frietjes, salade en mayonaise

Shocking salade

19,50

extra grote maaltijd salade met van alles en
nog meer, geserveerd met frietjes of brood

Pasta´s

Plateau met gegrilde groente, kaas en vlees
olijven en tapenade, lekker om samen te delen

Spaghetti aglio e olio

Salades
Salade met geitenkaas

13,50

met verse knoflook, ui en sweet palermo paprika

Spaghetti aglio e olio e scampi

19,50

Pasta pesto basilico

14,50

12,90

dadels, honing en huisgemaakte dressing

met geroosterde pijnboompitten en groene pesto

Salade met gegrilde groente

13,90

en een heerlijke huisgemaakte dressing

Pasta gamberetti

Salade aux lardons

met scampi, knoflook, paprika en tomaat
in een pittige roomsaus

11,90

met gebakken reepjes rauwe ham ,
champignons en huisgemaakte dressing

Salade met tonijn

12,90

en paprika, olijven en peperoni

Spaghetti carbonara

19,50

14,50

met spekjes, gekookte, ham, ui, room en ei

Penne Arrabiata

14,50

met een pittige tomaten basilicum roomsaus

Samen een salade delen?

