APERITIEFKAART
Aperitieven

Gin & Tonic

Eristoff Brut

€ 7,00

Bombay Sapphire
Nordic Tonic
Vallina’s Gin - streekproduct
Elderflower Tonic
Bulldog
Indian Tonic
Buss 509 Raspberry
Mediterranean Tonic
Monkey 47
Indian Tonic
Gin Mare
Mediterranean Tonic

Bacardi Superior

€ 7,00

Cocktails

Bacardi Reserva

€ 8,00

Mojito

William Lawson’s

€ 8,00

Mojito Royal

Otard

€ 8,00

Sangria (zomer)

€ 7,00

Negroni

€ 8,00

Mocktail van de dag

€ 6,00

Aperol/Limoncello Spritz

€ 8,00

Ricard/Campari

€ 5,50

Martini Bianco/Rosso/Rosato

€ 5,50

Martini Bellini

€ 6,00

Porto Offley white/red

€ 5,50

Sherry Dry

€ 5,00

Passoa

€ 5,50

Cava Pere Ventura

€ 7,00

Sterke dranken

Glennfiddich

€ 11,00

Likeuren
Baileys

€ 6,50

Cointreau

€ 6,50

Licor 43

€ 6,50

Limoncello

€ 5,50

Sambuca

€ 6,50

Amaretto

€ 6,50

Averna

€ 5,50

€ 10,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 16,00

€ 8,00
€ 11,00

BITS AND BITES
Gemarineerde olijven
Parma – ham plankje
Plankje van het land
(4 soorten vleeswaren)

€ 3,50
€ 12,50
€ 12,50

Nacho’s guacamole
Bread & dips

€ 6,00
€ 5,00

WiFi: CineCitta-gast
Pw: WeesWelkom

DRANKENKAART
Warme dranken

Op de tap

Espresso

€ 2,80

Cristal Alken 25 cl

€ 2,80

Koffie/Deca

€ 2,80

Cristal Alken 50 cl

€ 4,80

Doppio

€ 4,00

€ 4,00

Cappuccino (slagroom)

€ 3,40

Cappuccino (gestoomde melk)

€ 3,50

Grimbergen Blond/Dubbel
La Chouffe
Suggestiebier

Latte Macchiato

€ 3,90

Espresso Macchiato

€ 3,00

Thee (diverse smaken)

€ 2,80

Verse muntthee

€ 3,70

Warme chocomelk

€ 3,00

Warme chocomelk (slagroom)

€ 3,50

Hasseltse koffie

€ 7,50

French coffee

€ 7,00

Italiaanse koffie

€ 7,00

Baileys coffee

€ 7,00

Irish coffee

€ 7,00

Frisdranken

€ 4,50
€…..…

Op fles
Carlsberg

€ 3,80

Kriek Mort Subite

€ 3,50

Brugs Witbier

€ 3,50

Desperado’s

€ 5,00

Duvel

€ 4,80

Watneys Scotch

€ 3,50

Maes Alcoholvrij

€ 3,50

Karmeliet Tripel

€ 4,90

Westmalle Dubbel/Tripel

€ 4,50

Vedett

€ 4,20

San Pellegrino/Acqua Panna 25 cl

€ 2,80

Cornet

€ 4,60

San Pellegrino/Acqua Panna 50 cl

€ 5,00

Hapkin

€ 4.50

San Pellegrino/Acqua Panna 1 L

€ 7,50

Cherry Chouffe ( seizoen )

€ 4.60

Cola/Cola zero

€ 2,80

Brugse Zot

€ 4.50

Fanta Orange

€ 2,80

Sprite

€ 2,80

Crodino

€ 3,00

Canada Dry

€ 3,00

Gini

€ 3,00

Nordic Mist Agrum/Tonic

€ 3,00

Fristi/Koude Cécémel
Appelkers-/Tomatensap
Appelsap/Fruitsap

€ 2,80

Ice tea/Green
Tönissteiner
Citroen/Vruchtenkorf

€ 3,30

€ 3,00

€ 3,50

BELEGDE BROODJES - Tot 14 u.
Focaccia provolone
mortadella, rucola, trostomaten

€ 10,50

Gegrilde, gevulde wrap
zalm, guacamole

€ 11,50

Ciabatta vitello tonnato
munt, rucola

€ 11,50

Ciabatta caprese
tomaat, mozzarella, basilicum

€ 10,50

VOORGERECHTEN
Bruschetta
3 stuks - tomaat, basilicum

€ 6,50

Dagsoep
dagverse soep van de chef

€ 6,50

Tomatensoep
lichtgebonden soep van geroosterde San Marzano-tomaat

€ 6,50

VERSE PASTA
Spaghetti vongole
venusschelpen, look, witte wijn, peterselie

€ 18,50

Spaghetti all’amatriciana
pancetta, look, piment, rode wijn, tomaat

€ 16,50

Spaghetti bolognese

€ 16,50

Ravioli Ciné Città
ricotta, spinazie, salie

€ 17,50

Lasagne della casa

€ 16,50

Risotto met bospaddenstoel en parmezaan

€ 17,50

PIZZA’S
Margherita
tomaat, mozzarella

€ 9,90

Veneziana
tonijn, kappertjes, ui, mozzarella

€ 13,50

Quattro stagioni
artisjok, olijven, ham, champignons, mozzarella

€ 14,50

Vulcano
tomaat, pikante salami, mozzarella

€ 13,50

Napoletana
ansjovis, olijf, look, mozzarella

€ 13,50

Gorgonzola
tomaat, Gorgonzola, mozzarella

€ 14,50

SALADES
Caesarsalade
knapperige sla met gegrilde hoevekipfilet,
krokante spekjes, parmezaanse kaas, ansjovisdressing

€ 16,50

Salade Niçoise
gemengde salade met tonijn, tomaat, paprika, boontjes,
ansjovis, sjalot, zwarte olijven

€ 17,50

Geitenkaassalade
mesclunsalade met noten, vijgenbrood, komkommerlinten,
cranberries, bacon, pepitapitten, aceto balsamico

€ 18,00

WARME GERECHTEN
Tagliata van entrecote (300 gr.)
rucola, Parmezaanse kaas, poftomaatjes

€ 29,50

Hoevekip parmigiana
aubergine, tomaat, Parmezaanse kaas

€ 19,50

Gegrilde gamba’s
3 stuks, 8/12-piment, citroen, look

€ 23,50

Doradefilet risotto
doperwten, limoen, zeekraal

€ 24,50

Paella Valenciana ( per 2 personen)

Bij onze warme gerechten kunt u als bijgerecht kiezen uit :
verse pasta met citroen en piment,
aardappeltjes in de schil met knoflook en rozemarijn
of verse frietjes.

p.p. € 23,50

KINDERGERECHTEN
Lasagne traditioneel

€ 8,00

Pizza Margherita , tomaat – mozzarella

€ 9,90

Pannenkoek met suiker of siroop

€ 7,50

Spaghetti bolognese

€ 8,00

Gegrilde hoevekipfilet met verse frietjes

€ 9,50

DESSERTEN
Tiramisu
koffie, amaretto, mascarpone

€ 7,50

Panna cotta
limoen, rode vruchten

€ 7,50

Crème brûlée

€ 7,50

Tarte tatin met vanille-ijs

€ 8,50

Dame blanche met warme chocoladesaus

€ 7,00

Kinderijsje vanille-ijs en discodip

€ 5,00

Om een vlotte service te garanderen vragen wij u vriendelijk om,
vanaf 6 personen, uw keuze te beperken tot maximum 4 verschillende gerechten.
Tevens stellen wij het op prijs om per tafel af te rekenen.
Heeft u een allergie, intolerantie of vragen over de samenstelling van een gerecht?
Geef het door aan een van onze medewerkers.

SUGGESTIES VOORGERECHT
Vitello tonnato
€ 16,00

Tagliatelle met bospaddestoelen en salie
€ 18,50

Kalfszwezerik met pickles, groene boontjes, shiitake en schuim van look
€ 17,5O

Oesters natuur 3 st. of 6 st.
€ 8,10 - € 15,20

Hopscheuten, gepocheerd ei en mousselinesaus
(op reservatie – min. 2 dagen op voorhand)
Dagprijs

SUGGESTIES HOOFDGERECHT

Hele kreeft (± 450gr.) met linguini met trio van tomaat
€ 29,50

Gegrilde kreeft (± 450 gr.), venkelsalade en pasta
€ 29,50

Zeebaarsfilets met olijventapenade en limoenboter
€ 23,50

Kalfszwezerik met pickles, groene boontjes, shiitake en schuim van look
€ 27,50

Gevulde calamares met Zuiderse puree
€ 22,50

Gevulde lamsschouder met lentegroentjes en krieltjes
€ 22,50

WIJNEN
Huiswijn wit
Saint Rachelle VDP D’OC Chardonnay
€ 4,00/glas – € 23,00/fles
Koele vergisting op vaten. Fraaie goudgele kleur. In de neus veel tropisch fruit, indrukken
van ananas, noten en een hint vanille. De smaak van deze Chardonnay is vol, mooi
evenwichtig, met in de afdronk opnieuw veel fruit.
Altozano Verdejo-Sauvignon Blanc € 4,00/glas – € 23,00/fles
Een van de beste Spaanse druivenrassen, zeer zachte, aromatische, frisse wijn.

Huiswijn rood
Saint Rachelle VDP D’OC Cabernet/Shiraz
€ 4,00/glas – € 23,00/fles
Een dieprode wijn met in de neus bramen en bosbessen. In de mond veel zwart fruit en
mooie pepertoetsen, middellange afdronk.
Borgia Negra Tinto Garmacha
€ 4,00/glas – € 23,00/fles
Wijn met ruige geuren van bosbessen, zwarte kersen, geroosterde noten en specerijen.

Huiswijn rosé
Gris de Gris 2013, Rosé, IGP, Frankrijk
€ 4,00/glas – € 23,00/fles
Deze Gris de Gris komt uit de Camarque, het mooie natuurgebied onder Nîmes. De druiven
zijn eerlijk verbouwd maar hebben het predicaat ‘biologisch’ niet. Eerlijke wijnbouw hoeft
niet biologisch te zijn, als je maar respect hebt voor de natuur.

Zoete witte Huiswijn
Melody Gros Manseng, Frankrijk
€ 4,50/glas – € 25,00/fles
Mooie gele kleur met intense complexe neus van enerzijds verfrissende aroma’s zoals citrus
en anderzijds rijpe aroma’s van ananas, gedroogde abrikoos en amandel. De smaak
bevestigt deze subtiele mix van smaak. De aanwezige suikers zorgen voor volume en
rondheid zodat we kunnen spreken van een dynamische finale van grapefruit en abrikoos.

WIJNEN
Bubbels
Prosecco Bosco dei cirmioli
Citrus en een florale toets kenmerken het bouquet van deze wijn

€ 6,50/glas - € 29,00/fles

Cava Pere Ventura
€ 7,00/glas - € 32,00/fles
Een heerlijke toegankelijke cava met een prachtige fijne perlage/mousse. Door de
combinatie van Xarello-Parellada-Macabeo is deze cava erg fris met mooie tonen van
citroen, limoen, Granny Smith-appels en rijp wit fruit.
Champagne Sadi Malot
€ 11,00/glas - € 58,00/fles
Een licht goudgele kleur met fijne trage pareling, wat wijst op een lange rijping
in de kelders. Ook bevindt er zich een fijne mousse aan de oppervlakte van het glas.
Er is een lekkere geur van geroosterd brood en patisserie alsook bloemig en licht kruidig.
In de mond vinden we een zuivere, pure smaak met een heerlijke afdronk.

Wit
SKOK Zabura Friulano 2017
€ 37,50/fles
Geuren van vers geroosterde amandelen vermengen zich met aroma’s van bijtzacht wit
fruit overgoten met een streepje honing. Daarna wat veldbloemetjes en rijpe peer in de
neus. Een volle body en een knisperende aciditeit, mineralen en een heerlijk lange afdronk.
Vicari Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2017
Fris en elegant. In de neus aroma’s van bloemen.
Frisse smaak met een klein bittertje tijdens de heerlijke, aanhoudende finale.

€ 35,00/fles

Cortese La Rocca - Albino Rocca 2017
€ 42,50/fles
Lichte strogele kleur en aroma’s van biscuit en marsepein. Frisse zuren, nootachtige en
minerale smaak met mooi geïntegreerd hout. Klasbak uit Piëmont!

Rood
Vicari Dasempre Lacrima di Morro d’Alba 2017
Vol en elegant. In de neus aroma’s van rood fruit.
Volle smaak van bessen met zachte tannines.

€ 35,00/fles

Campo Marina Primitivo di Manduria 2016
Diepe en donkerrode kleur. Aroma’s van zwart fruit, vanille en cacao.
Vlezige, supersappige en kruidige wijn met zeer veel structuur, rijpe tannines
en een fluwelige afdronk.

€ 38,00/fles

Speri Valpolicella Ripasso Classico 2016
Volle, ronde en zachte rode wijn met ook verfijning en diepte,
de authentieke lichte Ripasso-wijn.

€ 39,50/fles

