woensdag t/m zondag

SHARE
Brood met
diverse smeersels

LUNCH

12.00 - 17.00

Uitsmijter
ham/kaas of spek/kaas

€ 8,00

Tosti ham/kaas

€ 4,25

Croque Madame

€ 5,50

met oerbrood

met ham en kaas, gebakken eitje
en geserveerd met honing-mosterd mayonaise

Club Sandwich

€ 8,25

met kalkoenfilet, spek, sla, honing-mosterd
mayonaise, gedroogde tomaatjes
en geserveerd met frites

Ciabatta Vitello tonnato

€ 9,75

met dun gesneden kalfsmuis, tonijn-mayonaise,
kappertjes, gekookt eitje en rucola

Kroketten met brood of frites € 8,25
met oerbrood

Ciabatta gerookte zalm

met wakame, wasabi-mayonaise
en zoete aardappelcrème

€ 9,75

€ 8,95

Ciabatta warm vlees

met fricandeau, paprika, uien,
champignons en chilisaus

Ciabatta kerrie-eiersalade

€ 5,75

met salade

Gamba’s pil pil

5 gebakken gamba’s
Ook verkrijgbaar als maaltijdsalade

Vitello tonnato

SPECIAL COFFEES
€ 5,95
€ 11,00
+€ 3,00

€ 10,50

Dun gesneden kalfsmuis, tonijn-mayonaise,
kappertjes, gekookt ei

Panzanella

Italiaanse brood salade met tomaat,
basilicum en buffelmozzarella

€ 8,75

met wakame, wasabi-mayonaise
en zoete aardappelcrème
Ook verkrijgbaar als maaltijdsalade +€ 3,00

Affetato misto

€ 9,00

Polpette di melanzane

€ 6,75

Diverse Italiaanse vleeswaren

Kippendijensaté
met frites en brood

€ 15,50

Gehaktbal

€ 8,95

met jus, oerbrood en salade

Wienerschnitzel

€ 14,75

met stroganoffsaus,
salade en frites

12 uurtje

met soepje, kroket en gebakken ei

met tomaat, pesto
en buffelmozzarella

Snack

Gemengde bittergarnituur

€ 5,95

Kaasstengels

€ 5,95

Butterfly garnalen

€ 7,95

8 stuks
8 stuks
8 stuks
8 stuks

Vegetarische loempia’s

€ 3,95

Samosa’s

€ 3,95

Nacho’s uit de oven

€ 5,95

8 stuks
8 stuks

met salsa, guacamole, crème fraîche en kaas

Italian Coffee

Vlaardingse Coffee

Koffie met Jameson whiskey en slagroom
Koffie met Amaretto en slagroom

€ 8,50

€ 8,50

plank

€14

voor 2
personen

12 gefrituurde
snacks
charcuterie
kaas
stokbrood
olijven
kipspiesjes

Hoofdgerechten 17.00 - 20.30
Kippendijensaté

€ 15,50

met frites of ciabatta

Wienerschnitzel

€ 14,75

Lasagne Vegetariano met salade

€14,75

met stroganoffsaus, salade en frites

Handgemaakte gevulde pasta
van de dag

€ 17,50

2 Gehaktballen

€ 12,25

€8

Koffie met Schelvispekel
en slagroom

French Coffee

Schrobbelèr Coffee

Sambuca Coffee

Koffie met een glaasje
sambuca, gebrand aan tafel

Koffie met Schobbelèr en slagroom

Irish

Coffee

Loopuyt Gin Tonic / Loopuyt Gin Ginger Beer / Loopuyt Deelder Gin Tonic

Warme DRANKEN
Koffie

€ 2,40

Espresso

€ 2,40

Espresso Macchiatto

€ 2,40

Cappuccino

€ 2,55

Koffie Verkeerd

€ 2,55

Latte Macchiatto

€ 2,80

Dubbele Espresso

€ 4,40

Warme Chocolademelk
(+slagroom € 0,50)

€ 2,65

Wiener Melange

€ 3,10

Thee

€ 2,10

Verse munt thee

€ 3,05

NAGERECHTEN
Taart van de dag

€ 8,50

Dame Blanche

€ 6,00

Coupe sorbet

€ 6,50

met een bolletje ijs

met citroenijs, aardbeienijs,
gemarineerd fruit, cassis

Koffie met Tia Maria of Liquor 43 en slagroom

€10

met jus, salade en ciabatta

€ 6,50

Spanish Coffee

Soep van de dag met brood € 5,50

Ciabatta Caprese

Portie bitterballen

Irish Coffee

Koffie met Grand Marnier en slagroom

Aubergine balletjes in tomatensaus
met parmigiano

Tomatensaus, kaas, italiaanse groente en bechamel

SNACKS

€ 10,50

Gerookte zalm

€8

€8,
Appeltaart

met slagroom,
vanille ijs en saus

TAFEL

NR

Warme
elk
Chocoladem
€ 3,15

met slagroom

