Voorgerechten

Soep van de dag met stokbrood
(zie het bord voor meer info)............................................. 3,25
Huisgemaakte tomatensoep met stokbrood................... 3,50
Oerbrood met diverse smeerseltjes................................. 4,75
Humus “Rebecca” gevuld met gegrilde groenten
begeleid met verschillende soorten brood..................... 6,50
Terrine van verschillende vissoorten op een
bedje van sla en cocktailsaus............................................. 8,50
Geitenkaas in filodeeg met honing vijgen....................... 8,50
Serranoham met rucola en truffelmayonaise................... 8,75
Vitello Tonato medium gegaard kalfsvlees
met tonijnmayonaise en kappertjes.................................. 8,75
Duet van gerookte zalm en paling met toast................... 9,50

Hoofdgerechten Vlees

Maaltijdsalades

Caesar salade met ansjovis, spek en gegrilde
kipfilet & knoflookmayonaise........................................... 11,50
Gerookte zalmsalade met kappertjes, ei,
rode ui & mosterdmayonaise........................................... 11,50
Salade “Nicoise” met tonijn,
haricots verts, tonijn, ei & olijven..................................... 11,50
Mexicaanse salade met kidneybonen,
mais, paprika, tomaat & nacho`s...................................... 11,50

Voor de kinderen

Friet met keuze uit, bitterballen,
kipnuggets of kaassoufflétjes ............................................ 6,25
Willekeurig enkelvoudig gerecht
(kleine variant) van de kaart................................................ 7,50

Bourgondisch stoofvlees met een vleugje
truffel begeleid met verse frietjes en mayonaise.......... 10,95
Bellissimo burger van 100% puur rundvlees
op oerbrood geserveerd.................................................. 11,50
Huisgemaakte kipsaté met atjar, kroepoek en friet....... 11,75
Spareribs huisgemaakt en langzaam gegaard,
geserveerd met diverse sauzen....................................... 13,75
Varkenshaas gevuld met brie begeleid met
een zachte mosterdsaus .................................................. 13,75
Huisgemaakte kip cordonbleu met tzatziki.................... 13,75
Biefstuk (160 gram) met keuze uit, pepersaus,
champignonsaus, rode portsaus, gebakken
champignons & ui of kruidenboter................................. 14,50

Desserts

Hoofdgerechten Vis

Amsterdamse bitterballen.................................................. 7,50
Kaasstengels......................................................................... 7,50
Tempura garnalen............................................................... 7,50
Vega mix............................................................................... 7,50

Huisgemaakte lekkerbek met ravigotesaus................... 11,75
Zalmfilet gegratineerd met tomaat en mozzarella........ 13,95
Pangasiusfilet gevuld met een mousse van
Noorse garnalen................................................................ 14,25
Vispalletje een mix van de 3 bovengenoemde
visgerechten....................................................................... 14,50
(Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
verse groenten en frietjes)

Hoofdgerechten Vega

Geitenkaas in filodeeg (3 stuks) ...................................... 10,50
Aubergine gevuld met gehackt afgetopt met
tomaten chutney en 2 soorten kaas................................ 12,75
Huisgemaakte kaasfondue met brood,
fruit en groentes................................................................. 13,50
Omelet met spinazie, champignons,
roomkaas en tomatensaus................................................ 13,50

Kinderijsje: Aardbeienijs met
slagroom en een feest aan versiersels.............................. 3,75
Vlaflip op oma`s wijze, wie kent hem niet......................... 3,75
Crème brulee met een twist van
Karamel & slagroom............................................................ 5,50
Coupe Bellissimo: Pistache ijs, banaan,
advocaatroom & slagroom................................................. 5,75
Dame blanche: Vanilleroomijs met
slagroom & huisgemaakte chocosaus.............................. 5,75
Coupe “Boerenjongens” Vanilleroomijs met
boerenjongens & slagroom............................................... 6,00

Bucketlist

Bij de koffie

Huisgemaakte Bockenpoot................................................ 1,75
Dikke plak Boerencake....................................................... 1,50
Reuze muffin (chocolade of karamel)................................ 2,50
Appelkruimeltaart met slagroom...................................... 2,75
Bellissimo Koffie met Kings Orange likeur,
chocolade ijs en slagroom.................................................. 5,50
Iedere dag een verse dagschotel voor 9,95 en iedere
week een wisselende specialiteit. Voor meer info zie
ons bord bij de bar of vraag een medewerker.
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