PIADINAʼS

SANDWICHES

boerenlandbrood wit of bruin,
of glutenvrije bol (+ 1,00)

Italiaans platbrood van de grill
PIADINA ROMAGNOL A
parmaham, mozzarella en rucola

6,25

PIADINA ZALM
gerookte zalm, roomkaas en kappertjes

6,25

PIADINA COURGETTE (V)
gegrilde courgette, feta, kruidenolie en
notencrumble

6,25

DUBBELOP
lamsham, truffelcrème, Emmentaler en
krokante pancetta

8,50

PAMOSABA
7,50
paddestoelentapenade, mozzarella en salami
met verse basilicum (kan vegetarisch)
KAAS (V)
4,95
meerdere mogelijkheden, bijv. petrella met
brokkelkaas of geitenkaas fenegriek, prijs v.a.

TOSTIʼS

HAM EN KAAS
panini sesam met nigellazaadjes

3,50

TRUFFELHAM
gebakken oesterzwam, truffelcrème en
zongedroogde tomaat

TUNA MELT
witte tonijnsalade, kappertjes en rode ui

6,50

CARPACCIO
7,25
groene pesto, pijnboompitjes en parmezaan

BRIE RAUWE HAM
brie, serranoham en rucola

5,50

boerenlandbrood wit of bruin

SAL ADES

geserveerd met geroosterd brood
GEITENKAAS (V)
rode druiven, zongedroogde cherrytomaat,
noten en dressing van vijg/dadel balsamico
TONIJN
rode ui, zongedroogde cherrytomaat,
kappertjes, basilicum en olijf

8,95

VITELLO TONATO
kalfsfricandeau met tonijnmayonaise,
frisse kappertjes en cornichons

7,25

CAPRESE (V)
mozzarella, groene pesto, tomaat en rucola

7,25

CHORIZO
gebakken chorizo met ui en champignon,
10,95 rucola (licht pittig)

7,50

PASTRAMI
gekruid en gepekeld rundvlees met
10,95 mierikswortelcrème en cornichons

7,25

BRESAOL A
gedroogd Italiaans rundvlees met
pijnboompitjes, parmezaan en olijf

10,95

GEGRILDE GROENTE (V)
courgette, aubergine, wortel en paprika met
kruidenolie en dukkah

10,95

PROEF EN BELEEF
Graag laten we u genieten van unieke,
soms herkenbare, authentieke smaken en
ambachtelijke producten. Bijna alle lekkernijen
van het menu zijn te verkrijgen in ons knusse
winkeltje. Als u de buitentrap volgt komt u in onze
‘Drankerij’: net zo knus en gevuld met lokale en
internationale bijzondere gedistilleerde dranken.
Neem gerust een kijkje!

Al onze producten kunnen ook voor thuis worden besteld
Heeft u een allergie? Meld het ons en vraag de allergenenkaart

WIJNEN
wit

LEKKER VOOR ERBIJ

VERDEJO PECATIS TUIS
Spanje – verdejo

3,75

GEBAK
huisgemaakt, appeltaart of wortel/walnoten

3,50

DEAKIN ESTATE DROOG
Australië – chardonnay

3,95

BROODPL ANKJE (V)
landbrood met twee dips en kruidenolie

5,95

DEAKIN ESTATE ZOET
Australië – moscato

3,85

POMODORI SOEP (V)
tomaat met mascarpone, boerenbrood

4,75

SERENA BANFI
Italië – pinot grigio

3,85

CHARCUTERIE
diverse vleeswaren met cornichons

7,95

CIU CIU ORIS FALERIO (BIO)
4,25
Italië D.O.P. – passerina, pecorino, trebbiano

7,95
BORRELPL ANKJE
brood, tapenade, olijven en gedroogde worst

rosé

KAASPL ANKJE
Hollands en buitenlands met chutney, toast

7,95

LUXE PL ANK
diversiteit aan lekkernijen

8,95

MONTALIS V.D.P. DU MONT BAUDILLE 3,75
Frankrijk – shiraz, grenache
KSAR BAHIA
Marokko – cabernet sauvignon

rood

4,25

5,95
GUACAMOLE (V)
huisgemaakt, met vers gebakken tortillachips

TEMPRANILLO PECATIS TUIS
Spanje – tempranillo

3,75

CARMEN RESERVA PREMIER
Spanje – merlot

4,25

DON CAMILLO FARNESE
Italië – sangiovese

3,95

CIU CIU BACCHUS PICENO (BIO)
Italië D.O.P – montepulciano, sangiovese

4,25

BIEREN
GULPENER BIOLOGISCH

2,30

ALCOHOLVRIJ

2,50

RADLER

2,50

LIEFMANS FRUITBIER

3,50

SPECIAALBIER OP FLES

3,85

KOFFIE, THEE, FRIS
KOFFIE, ESPRESSO

2,20

CAPPUCCINO

2,30

L ATTE MACCHIATO

2,50

THEE, DIVERSE SMAKEN

2,20

VERSE MUNT- OF GEMBERTHEE

2,50

LIPTON ICE, GREEN TEA

2,50

VERSE JUS DʼORANGE

2,75

FRISDRANK
diverse frisdrank met en zonder prik

2,20

FRUITSAP (BIO)
appel, peer, appel-vlierbes

2,75

MACARIO RETRO SODA
gazzosa, chinotto, té alla menta

3,00

PIADINAʼS

Italiaans platbrood van de grill
PIADINA ROMAGNOL A
parmaham, mozzarella en rucola
PIADINA ZALM
gerookte zalm, roomkaas, kappertjes
PIADINA COURGETTE (V)
gegrilde courgette, feta, kruidenolie
notencrumble

TOSTIʼS

boerenlandbrood wit of bruin
HAM EN KAAS
panini sesam met nigellazaadjes
TUNA MELT
witte tonijn, kappertjes, rode ui
BRIE RAUWE HAM
brie, serranoham en rucola

SAL ADES

geserveerd met geroosterd brood
GEITENKAAS (V)
rode druiven, cherrytomaat, noten,
dressing van vijg/dadel balsamico
TONIJN
rode ui, zongedroogde cherrytomaat,
kappertjes, basilicum en olijf
BRESAOL A
gedroogd Italiaans rundvlees met
pijnboompitjes, parmezaan en olijf
GEGRILDE GROENTE (V)
courgette, aubergine, wortel en paprika met
kruidenolie en dukkah

SANDWICHES

boerenlandbrood wit of bruin,
of glutenvrije bol (+ 1,00)
DUBBELOP
lamsham, truffelcrème, Emmentaler en
krokante pancetta
PAMOSABA
paddestoelentapenade, mozzarella en salami
met verse basilicum (kan vegetarisch)
KAAS (V)
meerdere mogelijkheden, bijv. petrella met
brokkelkaas of geitenkaas fenegriek, prijs v.a.
TRUFFELHAM
gebakken oesterzwam, truffelcrème en
zongedroogde tomaat
CARPACCIO
groene pesto, pijnboompitjes, parmezaan
VITELLO TONATO
kalfsfricandeau, tonijnmayonaise,
kappertjes en cornichons
CAPRESE (V)
mozzarella, groene pesto, tomaat, rucola
CHORIZO
gebakken chorizo met ui en champignon,
rucola (licht pittig)
PASTRAMI
gekruid en gepekeld rundvlees met
mierikswortelcrème en cornichons

AANVULLENDE INFORMATIE
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw
voedselallergie of – intolerantie. Kruisbesmetting
van allergenen is in onze keuken nooit 100% uit
te sluiten. Noten worden gebrand in arachideolie
(pinda-olie).
Staat uw allergie er niet bij? Informeer dan bij
een medewerker.

WIJNEN

LEKKER VOOR ERBIJ

VERDEJO PECATIS TUIS
Spanje – verdejo

GEBAK
huisgemaakt, appeltaart of wortel/walnoten

DEAKIN ESTATE DROOG
Australië – chardonnay

BROODPL ANKJE (V)
landbrood met twee dips en kruidenolie

DEAKIN ESTATE ZOET
Australië – moscato

POMODORI SOEP (V)
tomaat met mascarpone, boerenbrood

wit

SERENA BANFI
Italië – pinot grigio

SULFIETEN
Al onze wijnen
bevatten van nature
aanwezige sulﬁeten.

CHARCUTERIE
diverse vleeswaren met cornichons

CIU CIU ORIS FALERIO (BIO)
Italië D.O.P. – passerina, pecorino, trebbiano

BORRELPL ANKJE
brood, tapenade, olijven en gedroogde worst

rosé

KAASPL ANKJE
Hollands en buitenlands met chutney, toast

MONTALIS V.D.P. DU MONT BAUDILLE
Frankrijk – shiraz, grenache
KSAR BAHIA
Marokko – cabernet sauvignon

rood

TEMPRANILLO PECATIS TUIS
Spanje – tempranillo
CARMEN RESERVA PREMIER
Spanje – merlot

LUXE PL ANK
diversiteit aan lekkernijen
GUACAMOLE (V)
huisgemaakt, met vers gebakken tortillachips

KOFFIE, THEE, FRIS
KOFFIE, ESPRESSO

DON CAMILLO FARNESE
Italië – sangiovese

CAPPUCCINO

CIU CIU BACCHUS PICENO (BIO)
Italië D.O.P – montepulciano, sangiovese

THEE, DIVERSE SMAKEN

L ATTE MACCHIATO

VERSE MUNT- OF GEMBERTHEE

BIEREN
GULPENER BIOLOGISCH
ALCOHOLVRIJ
RADLER
LIEFMANS FRUITBIER
SPECIAALBIER OP FLES

LIPTON ICE, GREEN TEA
VERSE JUS DʼORANGE
FRISDRANK
diverse frisdrank met en zonder prik
FRUITSAP (BIO)
appel, peer, appel-vlierbes
MACARIO RETRO SODA
gazzosa, chinotto, té alla menta

