
 PRANZO - LUNCH 
       Lunchgerechten worden geserveerd tot 16:30 uur 

 
                       Broodjes (stokbrood)  
Ham / Kaas / Salami met sla       €:   5,90 

Brie met walnoten, honing en sla       €:   8,50 

Gezond met ham, kaas, ei en garnituur       €:   9,50 

Gerookte zalm met uitjes, sla en balsamico      €: 11,50 

Tonijnsalade huisgemaakt, met uitjes, kappertjes en sla     €:   9,90 

Caprese met mozarella, groene pesto en tomaat       €:   9,90 

Parmaham met rucola en parmezaanse kaas      €: 11,50 

Carpaccio met rucola, pijnboompitten, parmezaanse kaas en balsamico   €: 11,50 

Bal gehakt met sla, uitjes, satésaus en chilisaus      €:   9,90 

Broodje Taco met rundergehakt, sla, chili- en knoflooksaus    €: 10,90 

Broodje Gyros met gebakken uien, sla, chili- en knoflooksaus     €: 10,90 

Broodje Pollo gemarineerde kip met gebakken uien, sla en chilisaus   €: 10,90 

 

                      Broodjes uit de oven     
Croque monsieur met ham en dubbel kaas, geserveerd met ketchup    €:   5,50 

Broodje Fauquemont  met kaas, uien, champignons en kruidenboter   €:   9,90 

Broodje Magnifique  met kaas, tomaat, ui en brie     €:   9,90 

Broodje Hawaii met ham, kaas en ananas      €:   9,90 

Broodje Del Mondo met kaas, uien, champignon, ham en salami    €: 10,90 

 

                     Frittate - Eiergrechten        
Uitsmijter 3 eieren met ham en  kaas, geserveerd met brood en salade   €:   9,50 

Uitsmijter spek 3 eieren met spek, geserveerd met brood en salade   €:   9,90 

Omelet naturel geserveerd met brood en salade      €:   7,90 

Omelet champignon 3 eieren met champignon, geserveerd met brood en salade €:   9,50 

Boerenomelet met champignons, paprika, uien en spek, geserveerd met   €: 11,90 
                         brood en salade 

 

                                 Snacks 

2 kroketten met brood of  friet, geserveerd met salade     €:   9,90 

2 frikandellen met brood of  friet, geserveerd met salade    €:   9,90 
 

                       Creppe – Pannenkoeken  
                                        geserveerd met poedersuiker en stroop   
Pannenkoek naturel                €:   8,50 

Pannenkoek appel                €:   9,90 

Pannenkoek spek                 €:   9,90 



                      Kinderschotels - per bambini 

 
Frikandel of kroket of kipnuggets met friet, appelmoes en  mayonaise             €:   7,90 

Pasta bambino spaghetti met tomatensaus       €:   7,90 

Pizza bambino tomatensaus en kaas        €:   7,90 

 

                     Zuppa – Soepen geserveerd met brood  

 
Crema di pomodoro romige tomatensoep              €:   6,90 

Minestrone Italiaanse groentesoep                      €:   7,90 

Franse uiensoep met kaas gegratineerd      €:   7,90 

Erwtensoep (seizoensgebonden)                      €:   8,50 

 

                   Insalate - Salades geserveerd met brood 

 
Mista gemengde sla, tomaten, komkommer, olijven en vinaigrette    €:   9,90 

Caprese  mozzarella met tomaten en basilicum      €: 11,90 

Salade Nicoise gemengde sla met tonijn, ansjovis, rode uien en kappertjes  €: 14,50 

Salade Onassis gemengde sla, spekjes en feta kaas      €: 14,50 

Salade Salmone gemengde sla met gerookte zalm     €: 14,90 

Salade Pollo gemengde sla met gemarineerde kip                           €: 14,90 

Salade Scampi & Spek gemengde sla met scampi en spek    €: 16,50 

 

 

                     Antipasti - Voorgerechten  

 
Gebakken champignon in kruidenboter, geserveerd met brood   €: 10,90 

Calamari gebakken inktvisringen met knoflooksaus     €:   9,90 

Garnalencocktail         €: 13,50  

Carpaccio van ossenhaas met rucola, Parmezaanse kaas en balsamico,           €: 14,90 
                                                             geserveerd met brood 

Parmaham meloen geserveerd met brood      €: 15,50 

Scampis in roomsaus of kruidenboter, geserveerd met brood    €: 16,50 

Vitello tonnato kalfsmuis met een romige saus van tonijn, ansjovis en kappertjes, €: 18,50 
                                     geserveerd met brood. 

 
 

 



                      Le paste – Pasta 
Spaghetti napoletana  met tomatensaus      €: 11,90 

Spaghetti aglio olio olijfolie, knoflook en chili peper     €: 12,50 

Spaghetti bolognese met gehakt en tomatensaus     €: 13,90 

Penne arabbiata met tomatensaus, paprika en chili peper    €: 12,90 

Pasta allapanna met ham, champignon en roomsaus       €: 15,90 

Pasta carbonara met spek, ei, room en parmezaanse kaas    €: 16,50 

Pasta verdure met tomatensaus en verse groenten     €: 14,50 

Penne pollo met gemarineerde kip, uien en tomaten- roomsaus    €: 16,90 

Pasta tonno met tonijn, uien, paprika en tomaten- roomsaus     €: 16,50 

Penne salmone met zalm, uien en tomaten- roomsaus     €: 19,90 

Penne scampi met scampi, gamba en tomaten- roomsaus      €: 19,90 

Spaghetti vongole met vongole, olijfolie, tomaten, witte wijn, knoflook en chili  €: 18,50 

Spaghetti frutti di mare zeevruchten, tomaten- roomsaus en een gamba   €: 20,90 

Tortelini gorgonzola pasta gevuld met vlees in een romig sausje    €: 16,90 

 met pittige schimmelkaas en parmezaanse kaas 

Ravioli pomodori pasta gevuld met ricotta kaas en spinazi, in tomatensaus  €: 15,50 

Ravioli formaggi gevuld met ricotta kaas en spinazie in een romig sausje van 4 kazen €: 16,50 

Cannelloni deegbladen gevuld met ricotta kaas en spinazie, tomaten- roomsaus,   €: 15,50 
                            gegratineerd uit de oven 

Lasagna deegbladen met gehakt en tomatensaus, gegratineerd uit de oven   €: 14,90 

Pasta mista al forno variatie van 3 pasta’s, gegratineerd uit de oven    €: 16,50 

 
 

            Pizze – Pizza 
 

Margherita tomatensaus en kaas (mix van 3 kazen)     €:   9,50 

Funghi tomatensaus, champignon en kaas      €: 10,50 

Prosciutto tomatensaus, kaas en ham       €: 12,50 

Salami tomatensaus, kaas en salami       €: 12,50 

Hawaii tomatensaus, kaas, ham en ananas      €: 14,50 

Pollo tomatensaus, kaas, kip, champignon uien en paprika      €: 15,50 

Vegeteriana tomatensaus en groenten       €: 14,90 

Tonno tomatensaus, kaas, tonijn, uien en ansjovis     €: 14,90 

Quattro Formaggio tomatensaus en 4 soorten kaas     €: 14,90 

Quattro Stagioni          €: 14,90 
tomatensaus, kaas, ham, salami, uien, paprika en champignon 

Siciliana tomatensaus, kaas, olijven, kappertjes en ansjovis    €: 14,90 

Milano tomatensaus, kaas, champignon, spek en uien     €: 14,90 

Taco tomatensaus, gekruid gehakt, kaas, sla chili- en knoflooksaus    €: 15,90 

Di Parma tomatensaus, kaas, parmaham en rucola     €: 16,50 

Frutti di Mare tomatensaus en zeevruchten      €: 17,90   

Calzone tomatensaus, kaas, ham, salami, ui, paprika en champignon   €: 16,50 



Carne - Vleesgerechten 

 
Biefstuk 200 gr. met friet of  pasta, garnituur en warme saus naar keuze   €: 18,90 
peper roomsaus, champignonsaus of stroganoffsaus 

 

Kippan stoofpot van kiphaas reepjes met groenten, friet of pasta      €: 17,90 

 

Scaloppina  kalfsvlees met friet of pasta, garnituur en saus naar keuze   €: 19,50 
witte wijnsaus of  champignon gorgonzolasaus  

 

SpareRibs. huisgemarineerd, met friet en salade     €: 24,50 

 

Lamsrachs 4st met friet of pasta, garnituur, rode wijnsaus of  Italiaanse kruiden  €: 28,50 
 

Entrecote 200 gr. met friet of pasta, garnituur en warme saus naar keuze  €: 24,50 
peper roomsaus, champignonsaus of stroganoffsaus 

 

Tournedos 200 gr. met friet of pasta, garnituur en warme saus naar keuze  €: 29,90 
peper roomsaus, champignonsaus of stroganoffsaus 

 

Mixgrill  (voor 2 pers.)        €: 59,90 
variatie van 5 soorten vlees (spareribs, lamskotelet, spies van varkenshaas,  

spies van kipfilet en biefstuk) met friet, salade en 2 warme sauzen 

 

    

Pesce - Visgerechten 
 

Scampi  8st. gebakken in knoflook olie of tomatensaus, geserveerd met friet of pasta €: 16,90 
 

Sliptongetjes 2 stuks, witte wijnsaus of kruidenboter, geserveerd met friet of pasta €: 22,50 
 

Zalm met spinazie-roomsaus, geserveerd met friet of pasta     €: 24,90 
 

Vispannetje         €: 25,50 
variatie van 4 soorten vis uit de oven met spinazie-roomsaus, geserveerd met friet of pasta 

 

Gamba’s 6st. in kruidenboter uit de oven, geserveerd met friet of pasta   €: 27,50 
 

Verse Kreeft geserveerd met friet of pasta en salade     dag prijs 

 

King Crab geserveerd met friet of pasta en salade     dag prijs 

 

Zeetong geserveerd met friet of pasta en salade      dag prijs 

          



Gelati & Dolci - Dessert 
 

Dame Blanche  vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom     €:  7,50 

 

Apfelstrudel  met vanille-ijs en slagroom      €:  8,50 

 

Coup Advocaat vanille-ijs met ei likeur en slagroom      €:  7,50 

 

Banana – Split           €:  8,50 
vanille-ijs, banaan, chocoladesaus en slagroom  

 

Tiramisu huisgemaakt        €:  8,50 

 

Creme Brulee huisgemaakt         €:  7,50 

 

Tartuffo Nero           €:  7,50 
Italiaanse ijsspecialiteit met een kern van truffelchocolade  

 

Tartuffo Nero affogato         €:11,90 
 overgoten met koffie en amaretto likeur  

 

Cassata  alla sambuca          €:11,90 
 Italiaanse ijsspecialiteit met kandijfruit, geflambeerd met sambuca likeur 

 

Dessert Montagna del Mondo        €:14,90 
een variatie van cassata, tartuffo en tiramisu  

 

Zabaione met vanille-ijs   (min. 2 pers.)               €:10,50p.p. 
een van oorsprong middeleeuws Italiaans dessert op basis van geklopte eierdooiers,  

amaretto en wijn 

 

 

Bijgerechten 
Stokbrood en kruidenboter        €: 4,40 

Mandje brood           €: 3,50 

Frites           €: 3,40 

Spaghetti aglio olio         €: 5,50 

Bakje warme groenten         €: 4,50 

Warme sauzen          €: 3,30 

Bakje koude sauzen          €: 0,90 

Bakje kruidenboter         €: 1,50 

Appelmoes           €: 0,90 

 


