Vegetarische gerechten:
Voor de vegetariërs onder u verwijzen wij ook naar de pastakaart.
Vele van deze pasta’s zijn vegetarisch, bij twijfel vraag onze bediening gerust om advies.

Omelet champignons

11.50

Stevige omelet met verse gebakken champignons

Vegetarische schnitzel

11.50

Twee van sojabonen gemaakte schnitzels, geserveerd met variërende groentemix

Champignonsragout

11.50

Heerlijk gekruide, romige ragout van verse champignons

Pasta’s:
De pasta’s worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter en natuurlijk kunt u gebruik
maken van het salade buffet. U kunt kiezen uit Penne of Spaghetti met de volgende sauzen:

Pomodoro e Basilico (vegetarisch)

9.50

Saus op basis van gepelde tomaten en basilicum

Pesto (vegetarisch)

9.50

Saus op basis van groene pesto met room

Aglio, olio e peperoncino (vegetarisch)

9.50

Olijfolie met verse knoflook en rode pepertjes (Zeer pikant)

Gorgonzola (vegetarisch)

10.50

Italiaanse blauwe kaassaus met room

Bolognese

10.50

Saus op basis van tomaten en half om half gehakt

Carbonara

10.50

Saus op basis van room met gebakken spekjes

Quattro Colori (vegetarisch)

12.50

Verschillende verse groentes en champignons, licht pikant gekruid

Lasagne

12.50

Traditionele lasagne volgens grootmoeders recept

Gambaretto

15.75

Saus op basis van room en knoflook met gepelde gebakken gamba’s

Pasta Salmone

15.75

Penne of spaghetti met stukjes gebakken zalm in een zacht gekruid vissausje

Kindermenu (tot en met 12 jaar)
Wij serveren onze kindermenu’s met frietjes en appelmoes, gebruik saladebar en als
dessert een kinderijsje met verrassing zijn inbegrepen in de prijs van het kindermenu

Sneeuwwitje
Ernie
Spongebob
Boze wolf
Broer konijn
Dagobert Duck
Minnie mossel
Kinderpasta’s

(kroket)
of Lange jan (frikandel)
8.50
(kipnuggets)
of Wicky
(visstick)
8.50
(85 gr sate)
of Calimero
(100 gr kipfilet)
9.50
(100 gr schnitzel)of Dory
(100 gr panga) 9.50
(1 konijnenbout) of Obelix
(250gr ribbetjes) 10.50
(100 gr biefstuk) of Nemo
(100 gr zalm)
10.50
(600 gr gekookte mosselen naturel)
15.50
8.50

U kunt elke pasta van onze pastakaart ook als kinder portie bestellen.
Ook dan is het gebruik van het saladebuffet inbegrepen en krijgt de kleine een ijsje met
verrassing.

