TOSTI’S
Tosti la grande

€3,90

Ham/kaas
Bruine tosti

€3,90

Oude kaas en bieslook
Tosti geitenkaas la grande

€5,25

(la grande is met Turks brood)
Tosti mozzarella “brutomo”

€5,25

UITSMIJTERS
Uitsmijter naturel

€4,50

Uitsmijter ham/kaas of spek

€5,25

Uitsmijter Serranoham, oude kaas en rucola

€6,75

Roerei met gerookte zalm

€5,50

WRAPS
Tortilla wrap met gerookte kalkoen

€5,40

Gerookte kalkoen,sla,tomaat, komkommer en kerrie mayonaise

Tortilla wrap met gerookte zalm

€5,90

Gerookte zalm, sla, tomaat, komkommer en wasabi mayonaise

BROODJES
Lekker bruin

€4,25

Met oude kaas, tuinkers, tomaat en mayonaise

Kleine Club met gerookte zalm, sla, kappertjes,

€4,50

rode ui en honing-mosterd dressing

Oma Bob’s Croquetten met brood

€5,85

Bal gehakt met brood

€5,95

Club Ari

€6,95

3 lagen toast, kalkoen, bacon, kaas, tomaat, sla,
komkommer en Ari saus

WIJ ACCEPTEREN :

Mega hamburger met Turks brood

€8,95

Broodje van de week

zie bord

BIJ GROTE GROEPEN GAARNE VAN TE VOREN RESERVEREN…….

LUNCHGERECHTEN TOT 17.00 UUR

SOEPEN

NAGERECHTEN

Italiaanse traditie “tomatensoep”

€4,75

Rijk gevulde kippensoep

€5,10

Gepofte pompoensoep (vegetarisch)

€5,25

Huisgemaakte Bouillabaisse

€8,50

Soep van de week

zie bord

Met een heerlijke huisgemaakte vinaigrette,
pijnboompitten, spekjes en Parmezaanse kaas

€5,50

Sinaasappelsaus
€6,50

Pannacotta met frambozensaus

€6,50

Dessert van de week

zie bord

€3,90

Spare ribs ½ rack

€3,95

Gemarineerde kippenpootjes met jalapenosaus

€4,70

Gepaneerde vlindergarnalen met chilisaus

€4,75

Brood op de plank met smeersels

€5,25

Merquez met knoflookmayonaise

€5,70

Verse calamari met aioli

€4,50/€7,50

Gamba’s aioli

€7,70

HOOFDGERECHTEN “vlees”
€10,50

Pasta bolognese

€10,50

Spare ribs met sla en frites

€12,95

Sate Ari(kip) met sla en frites

€13,50

Schnitzel (varkensvlees) met sla en frites

€14,75

Entrecote gegratineerd met Parisboter met sla en frites

€19,75

Gegrilde tournedos met groente van de dag en

€24,75

knoflookrozemarijn saus

Vlees van de week

Pakketjes van vanille-ijs in een flensje met warme

Gemixte olijven

zie bord

pikante kip met roerbakgroente en rijst

€4,75

€10,50

op een bedje van rucola, olijfolie en citroen

Niet mokken maar wokken

Dame Blanche met warme chocoladesaus

TAPAS

Gepaneerde kipfilet met Japanse broodkruimels

Salade van de week

€4,50

€10,50

Appel, honing, amandel en zongedroogde tomaat

New York chicken salade

Cheesecake

Een aanrader voor de echte chocolade liefhebber!!
€10,25

Geitenkaaspakketje (vegetarisch)

€3,75

Het chocolade orgasme

SALADE’S/VOORGERECHTEN
Carpaccio van ossenhaas

Huisgemaakte appeltaart

zie bord

HOOFDGERECHTEN “vis”

BORRELGARNITUUR
Oma Bob’s bitterballen (7stuks)

€4,75

Vlammetjes (10 stuks)

€6,75

Kaasstengels (10 stuks)

€6,75

Gemengd bittergarnituur(10/20stuks)

€4,95/€9,75

EXTRA’S

Pasta zalm

€12,50

Slibtong met salade, friet en ravigotte saus

€14,95

Ari’s visscherspotje

€17,50

Vis van de week

zie bord

Huissalade

€4,75

Frites met mayonaise

€3,00

Extra brood

€2,00

Sauzen

€1,00

Vegetarisch
Tagliatelle met roquefortkaas, peterselie, knoflook en parmezaan

€10,25

Notencurry (vegetarisch)

€10,25

Gevangen in een flensje geserveerd met rijst

VRAAG DE BEDIENING OM EEN WIJN SUGGESTIE EN NAAR ONZE WIJNKAART…....

