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Met kruidenboter en aioli

BREAD & DIPS
Turks brood, hummus,
labneh & olijven

aNTIPASTI MISTI

voorgerechten
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Grilled ham and cheese

Selectie van
kleine gerechtjes
V a na f 2 pers onen te bes tellen

Zuurdesem, ham en kaas,
getoast. Met augurk en chips

HAPJES

Focaccia, tonijnsalade, ei, rode ui
en kappertjes. Met augurk en chips

OLIJVEN
Calamari fritti

Tuna sandwich
5
9

VEGETARISCHE CLUB SANDWICH

OESTERZWAM KROKETjes

8

Drie keer toast belegd met
smashed avocado, tomatensalsa,
cheddar en romano sla

gamba's aioli

15

Pastrami Reuben sandwich

G efrituurde intkvis met aioli

8

13

Rijke visbouillon met garnalen,
schaaldieren en verse zeevis.
Met rouille en geroosterd
knoflookbrood.

franse UIENSOEP

10

Caesar saladE
11

14

Muffuletta

8

Chicken sandwich

CLUB SANDWICH

10

Mesclun salade met geitenkaas,
croutons, dadels en gegrilde tomaat

deze worden geserveerd
op bruin boerenbrood

9
9

pasta
LINGUINE ALLA PUNTANESCA

13

Drie- dubbeldikke sandwich op toast
royaal belegd met kalkoen,
boerenkaas, sla, tomaat, mayo
en knapperig spek

Classic Burger

uitsmijters

Angus beef burger op een brioche
met jalapenos, chimichuri, avocado,
cheddar en romanosla + frieten

18

Verse pasta met truffel tapenade,
kastanjechampignons, crème
fraîche en parmezaanse kaas

Linguine alla carbonara
17

17

Verse linguine met pancetta,
peterselie, knoflook en room

Risotto al tartufo

19

Met truffel, kastanje champignons
en groene asperges

PAPPARDELLE AL BRAsATO
9.5

15

Linguine met pittige
tomatensaus, ansjovis,
parmezaanse kaas.

Pappardelle al tartufo

Angus beef burger op een brioche
broodje met sla, tomaat, mayo,
knapperig spek, augurk, rode ui,
cheddar en een gebakken ei.
Met frieten.

Chili Cheeseburger

of beide...?
Ham, kaas, tomaat en spek

14

14

burgers

UITSMIJTER WISSENKERKE

10

Knapperige Romano sla met
caesar dressing, croutons
en parmezaanse kaas
MET KIP STRIPS? +4

SALADE CHEVRE

G egrilde kip op een italiaanse bol
met tomaat, jalapenos,
mozzarella, pesto en rucola

G egratineerd met
croutons en kaas

UITSMIJTER MET HAM
UITSMIJTER MET KAAS

Dun gesneden scharrelrundvlees
met zongedroogde tomaat,
pestodressing, parmezaanse kaas,
pijnboompitten en rucola

Italiaanse bol belegd met salami,
ham, mozzarella, provolone, 'nduja
en olijven salade

Spinazie, tomaat, kurkuma, rode
linzen, knoflook en labneh

SPAANSE VISSOEP

8.5

12.5

Zuurdesem dubbeldik belegd met
pastrami, gekonfijte zuurkool, 1000
island dressing en cheddar.
Met augurk en chips

SOEPEN
POMPOEN-LINZEN SOEP

Carpaccio

17

21

Verse pasta met langzaam gegaarde
rundersukade in rode wijn- kalfsjus
met salie en pecorino sardo

