Afhaalmenu
Telefonisch bestellen op 089/ 36.38.85
Vrijdag vanaf 17 u -zaterdag vanaf 16 u - zondag vanaf 12 u tot 20 u

Wijnen
Cava “Pere Ventura € 28.50/fles
Een heerlijk toegankelijke cava met een prachtig fijne perlage. Door de combinatie van
Xarello-Parellada-Macebo is deze cava erg fris met mooie toetsen van citroen, Granny Smith
appel en rijp wit fruit

Rosé Gris de Gris 2018 € 20/fles
Deze Gris de Gris komt uit de Camarque, het mooie natuurgebied onder Nîmes. De druiven
zijn eerlijk verbouwd maar hebben het predikaat ‘biologisch’ niet. Eerlijke wijnbouw hoeft
niet biologisch te zijn, als je maar respect hebt voor de natuur.

Chardonnay “O Sud” I.G.P 2017

€23/fles

Onze witte huiswijn, heerlijk op een zonnige dag !

Mediterano Merlot I.G.P

€23/fles

Onze rode huiswijn, mooi rood fruit met zachte tannines !
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Alle gerechten zijn warm en volledig afgewerkt op het afgesproken uur af te halen in ons
restaurant.

Onze topper Paella “Valenciana” per 2 pers. te bestellen € 24,50 p/p
Kip en zeevruchten en bood a la minute bereid door onze chef
U krijgt onze Paella mee in de pan u hoeft hem enkel op te warmen en te genieten !
Borg pan 10 euro/stuk

Gegrilde kreeft 450 g €44
Huisgemaakte tijm/citroenboter, verse pasta en venkelsalade
Kreeft “a la plancha” enkel in de oven plaatsen en pasta 3 min. op medium in de microgolf.

Pasta
Spaghetti “Bolognese” € 16
Spaghetti “vongole”-look-sjalot-witte wijn-peterselie € 22
Linguini zeevruchten met verse tuinkruiden € 18,50
Lasagne “della casa”of vegetarisch € 16,50

Pizza’s
Margherita tomaat-mozzarella € 9,50
Veneziana tonijn-kappertjes-ui € 12,50
Quattro stagioni-artisjok-olijven-ham-champignons € 12,50
Vulcano tomaat-pikante salami € 12,50
Napoletana ansjovis-olijf-look € 12,50
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