
 

Soepen 
 

Gegratineerde uiensoep      € 4.75
  
Dagsoep          € 4.75
  
Runderbouillon        € 4.75 
Krachtige bouillon met een stengel van bladerdeeg   

 
Groentesoep         € 4.75 
 
Tomatensoep         € 4.75 
 
 

Voorgerechten 
 
Funghi Trifolati        € 6.25 
Gebakken champignons met knoflook & peterselie op toast. 
 

Carpaccio         € 10.25 
Plakjes ossenhaas met verse Parmezaanse kaas,  
pijnboompitten, croutons & aceto dressing. 
 
 
 
 

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten. 



 
 

Vleesgerechten  

 
 
 
 

Saté uit eigen keuken      € 15.50 
  
     
 

Spareribs        € 18.50 
 
 
 

Schnitzel         € 15.50 
Schnitzel met champignonroomsaus of pepersaus. 
 
 
 

Biefstuk         € 17.50 
Biefstuk met champignonroomsaus of pepersaus. 
 
 
 

Varkenshaasje        € 16.95 
Varkens medaillons met champignonroomsaus of pepersaus. 
 
 
 
        
 
 
                             

Al deze gerechten worden geserveerd met  groenten, salade & frietjes. 
Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten. 

 
   



 
Visgerecht 

 
 

Rode mul           € 17.50 
Rode mul met roerbakgroentes.  
 
 

Vegetarisch  
 
 
Vegetarische Lekkernij       € 14.95 
 Wisselende vegetarische lekkernij                        

 
Al deze gerechten worden geserveerd met  groente, salade & frietjes. 

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten. 
 

 
 

  Maaltijd salades  
  
 
Salade Da Kepello       € 10.25 
Salade met gebakken kip, champignons & uien. 
 

Salade met Verse Zalm      € 11.75 
Frisse salade met verse zalmfilet & mierikswortelcrème.  
 

Salade Carpaccio        € 12.95 
Salade met carpaccio, pijnboompitjes, acetostroop & Parmezaanse kaas. 
 

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten. 
 
 



 

Pasta 

Pasta Gamba         € 14.75 
Pasta papperdelle met gamba`s, licht pittige tomatensaus, cherrytomaat,  
bosui & paprika  
       

Ravioli           € 13.50 
Gevuld met ricotta & spinazie met Bolognesesaus 
 

Pasta Rucola         € 12.50 
Spaghetti met gebakken kip, groente, rucola, pesto, 
Parmezaanse kaas & pijnboompitten 
 

Pasta Dello Chef        € 11.50 
Pasta papperdelle met kip, champignons & spinazie in roomsaus. 
Gegratineerd met kaas 
 

Pasta Antonio        € 11.75 
Pasta papperdelle met rode mul, uien & champignons in roomsaus. 
Supplement 3 gamba`s € 3.75 
 

Pasta Kip         € 11.25 
Spaghetti met kip, tomatensaus, rode pesto, verse basilicum,  
cherrytomaat, pijnboompitten & Parmezaanse kaas 
 

Pasta Mista ( +/- 20 min.)       € 10.50 
Spaghetti, ravioli & lasagne met gehaktsaus gegratineerd met kaas 

  

Lasagne al Forno ( +/- 20 min.)     € 10.50 
Deegbladeren met Bolognesesaus gegratineerd met kaas 
 

Pasta Vegetarisch         € 10.25 
Spaghetti met tomatensaus, courgette, paprika, ui, cherrytomaat,  
bosui, rucola en Parmezaanse kaas    
 

Spaghetti Bolognese       € 8.50 
Spaghetti met Bolognesesaus 
 

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten. 



Pizza 

Pizza Gamba’s 
Met tomatensaus, kaas, gamba`s, rode ui, paprika & knoflooksaus   € 13.95 
 

Pizza Hot 
Met tomatensaus, kaas, sambal, salami, kip, Spaanse peper,     € 13.50 
cherrytomaat, paprika, rode ui & pittige mayo  
        
Pizza BBQ Kip  
Met kip, BBQ saus, kaas, rode ui, paprika & champignons     € 12.95 
 

Pizza Geronimo 
Met tomatensaus, tonijn, rode ui, paprika, rode pesto, kappertjes, rucola & kaas   € 11.50 
Supplement Gamba`s € 3.75 
 

Cowboy Pizza  
Met tomatensaus, kaas, cowboyvlees ( gemarineerd varkensvlees ) ,   
rode ui & een pittige mayonaise        € 10.95 
 

Pizza Taco  
Met tomatensaus, kaas, tacogehakt, sla & cocktailsaus     € 10.50 
 

Pizza Crème fraîche 
Met crème fraîche, kaas, spekjes, ham, & rode ui       € 10.25 
 

Pizza Tomatensalsa 
Met tomatensalsa, kaas, ham, kip, salami, champignons,      € 10.25 
paprika & rode ui  
 

Calzone Taco  
Met tomatensaus, kaas, ham, tacogehakt,        € 10.25 
paprika & champignons 
   
Pizza Quattro Stagioni 
Met tomatensaus, kaas, ham, salami, champignons,      € 9.95 
paprika & rode ui  
 

Pizza Vega 
Met tomatensaus, kaas, olijven, paprika, rode ui,       € 9.75 
rucola & Parmezaanse kaas   
 

Ook de traditionele pizza`s zijn verkrijgbaar.  

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten. 

 



 

Dessert  

 
 

Vanille ijs & Karamel       € 6.00 
3 bolletjes huisgemaakt vanille ijs met karamelblokjes, saus & slagroom. 
 

Dame Blanche        € 6.00 
3 bolletjes huisgemaakte vanille ijs met warme chocoladesaus & slagroom. 
 

Koffie met `n bolletje Vanille ijs     € 4.50 
Met chocoladesaus, krokante nootjes & slagroom. 
 
 

Speciale koffie 

 
 

 

Koffie Compleet met Chocolade van Rousseau  € 5.25 
Koffie of thee met 3 Rousseau chocolaatjes, 
crème likeur & slagroom. 
 
 

 
Likor 43 Coffee ( 25 ml )   € 5.50 
Irish Coffee ( Ierse whiskey )  € 5.50 
Spanish Coffee ( Tia Maria )  € 5.50 
Italian Coffee ( Amaretto di Saronno ) € 5.50 
French Coffee ( Grand Marnier )  € 5.50 
Corretto Coffee ( Grappa )   € 5.50  
 
 
 
 
 

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten. 



kindermenu
Champignonsoep

To ma ten-crè me soep

Frietjes & Frikadel

Frietjes & Kwekkeboom Kroket

Frietjes & Knakworst

Frietjes & 5 rundvlees Bitterballen

Pizza + 1 Garnituur

Kleine Lasagna

Kinder Spaghetti bolognese

Kinder Spareribs

Kinder Tosti ham/kaas

Broodje Hamburger

Kinderijs & Verrassing

Raketje

Maxi Vanille ijsboerke

€ 3,25

€ 3,25

€ 4,15

€ 4,15

€ 4,15

€ 4,15

€ 4,15

€ 6,25

€ 5,50

€ 9,-

€ 2,40

€ 4,95

€ 3,95

€ 1,30

€ 1,30
vanille ijs met chocolade op een stokje



kindermenu
Champignonsoep

To ma ten-crè me soep

Frietjes & Frikadel

Frietjes & Kwekkeboom Kroket

Frietjes & Knakworst

Frietjes & 5 rundvlees Bitterballen

Pizza + 1 Garnituur

Kleine Lasagna

Kinder Spaghetti bolognese

Kinder Spareribs

Kinder Tosti ham/kaas

Broodje Hamburger

Kinderijs & Verrassing

Raketje

Maxi Vanille ijsboerke

€ 3,25

€ 3,25

€ 4,15

€ 4,15

€ 4,15

€ 4,15

€ 4,15

€ 6,25

€ 5,50

€ 9,-

€ 2,40

€ 4,95

€ 3,95

€ 1,30

€ 1,30
vanille ijs met chocolade op een stokje


	soep-en-voorgerecht
	vlees
	vis-vegetarisch
	pasta
	pizza
	dessert
	6 - GROEPENKAART KINDERMENU DECEMBER 2018

