
Top Alivio beweegt…. Wij hebben voor jullie een menukaart samengesteld vol met "Feel Good" food. Wat is 

dat? Lekker! Zoveel mogelijk lokaal, direct van de boer en waar mogelijk biologisch. Een aantal van onze 

leveranciers zijn Bakkerij Kuster uit Leveroy, ’T Keesheukse in Roermond en Heijnen uit Roggel.De 

voorwaarden voor ons vlees: goed verzorgd, in “vrijheid” buiten levend en smaakvol. Kwaliteit boven 

kwantiteit.  

Eet smakelijk en (h)eerlijk! Keuken: dinsdag t/m donderdag (1e & 3e zondag) 12:00 -20:00 

     vrijdag & zaterdag      12:00 -20:30 

 

BROOD  ENZO 

TOSTI BRIE                                                  € 6,75 

Tosti met brie, bospaddenstoelen pesto en rucola 

DUBBELE AMBACHTELIJKE TOSTI  € 6,- 

Extra dikke tosti met ambachtelijke ham en  

boeren belegen kaas 

AMBACHTELIJKE UITSMIJTER   € 8,50 

ambachtelijke ham, boeren belegen kaas en drie 

spiegeleieren  

12 UURTJE (   )                 € 11,00 

kleine broodjes natuurvleeskroket/kaaskroket, 

ham/kaas,  roomkaas en een kopje        

tomatensoep/dag soep    

Donker panda of wit brood  

BROODJE   ZALM                                                 € 9.50 

gerookte zalm, roomkaas, rode uien, kappertjes 

en verse kruiden. 

BROODJE  SEMI GEZOND                          € 8,50 

Ambachtelijke ham, boeren belegen kaas, ei, 

Rauwkost en een honing/mosterdsausje 

BROODJE BOSPADDESTOELEN PATÉ            € 9.50 

Huisgemaakte bospaddenstoelen paté met gebakken 

paddenstoelen, rucola en pijnboompitjes 

 

BROODJE GEITENKAAS                                         € 9.50 

Broodje geitenkaas, pijnboompitjes, honing, tijm en 

uitgebakken spekjes uit de oven 

 

BROODJE KIP                                                                 € 8,50 
Lekker broodje met gebakken stukjes kip, 

Augurk, ui, taugé en een pittige saus 

 

KROKETTEN MET BROOD   (   )                         € 8,50 

Keuze uit rundvleeskroketten of  kaaskroketten  

geserveerd met sla en twee sneetjes brood 

 

    = VEGETARISCH 

 

        (   )   = KAN OOK VEGETARISCH   

 

 

           
 

SOEPEN 

Geserveerd met een bolletje pompoenbrood. 

UIENSOEP     € 6,25 

Franse uiensoep met tijm, gegratineerd met kaas  

TOMATENSOEP    € 6.00 

soep van zongerijpte Italiaanse tomaten en verse basilicum  

GOULASHSOEP                        € 6,25 

Goed gevulde goulashsoep 

DAGSOEP               DAGPRIJS 

wisselt geregeld 

 

 

SALADES 

Wij serveren onze salades zonder brood. 

SALADE KIP                                                          € 14.- 

Gebakken stukjes kip met kastanje champignons, 

pijnboompitjes en Parmezaanse kaas met een  

balsamico dressing 

RIJKELIJK GEVULDE VISSALADE                € 15,- 

Drie soorten gerookte vis (zalm, forel, makreel), garnaaltjes 

en citroendressing   

SALADE APIO                                                 € 14,- 

Geroosterde knolselderij en appel, walnoten, druiven, 

pompoenpitjes en Parmezaanse kaas met een 

yoghurt/citroen dressing 

SALADE BRIE                                                  €14,-           

Heerlijke roombrie, uitgebakken spekjes, walnoten, 

peer en een balsamico dressing 

SALADE GEITENKAAS                                    € 15.- 

Salade met geitenkaas, quinoa, rode bietjes, appel en 

pompoenpitjes met een honing/mosterd dressing 

SALADE VAN DE MAAND            DAGPRIJS 
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HOOFDGERECHTEN 

STAMPOTJE MET BRIE                                    € 15.- 

Spruitenstampotje gegratineerd met brie, gebakken 

bospaddenstoelen, pijnboompitjes en gemarineerde 

trostomaatjes   

VEGA BURGER                                                  €15,- 

Een speltbroodje met een heerlijke burger van  

champignons en linzen,  met tomaat en geitenkaas 

TANTE DOORS KIPSATÉ                   € 15,- 

zachte kippendijen met salade, rijst en huisgemaakte 

zoet/zure komkommer 

WINTERS BIEFSTUKJE                                      € 19,- 

Biefstuk met een saus van bospaddenstoelen, een 

gegratineerd spruitenstampotje, rucola en 

Pijnboompitten 

HAMBURGER “GEZOND”                                      € 16.- 

Een speltbroodje met een 100% Angus burger, gegrilde 

courgette, tomaat, huisgemaakte humus, rucola en een 

tomatensalsa, geserveerd met een portie frietjes 

SLIPTONGETJES                                                    € 18,- 

In roomboter gebakken sliptongetjes met friet en sla 

ZEEDUIVEL                                                            € 19.-  

Gebakken zeeduivelfilet met spruitjes en uitgebakken 

spekjes, gemarineerde trostomaten en een tomatensaus. 

Geserveerd met aardappeltjes uit de oven 

PASTA MET KIP                                                     €15 

Tagliatelle met gebakken kip, kastanje champignons, 

courgette, prei, Parmezaanse kaas en een heerlijk 

pompoensausje 

KROKETTEN MET FRIET    (   )                          € 11- 

Keuze uit twee natuurvleeskroketten of twee kaas/rucola 

krokketten met frietjes en sla 

 

 

 

 

 

 

 

 

         LEKKERE TREK 

NACHO’S UIT DE OVEN                                  € 6,- 

gegratineerde tortillachips met salsasaus en 

crème fraîche 

kleine portie    € 3,75 

ALBONDIGAS    € 6,- 

zes gehaktballetjes in tomatensaus geserveerd 

met brood 

BROODPLANKJE (2 personen)   € 7,- 

verschillende soorten brood en vier dips   

BROODPLANKJE (1 PERSOON)                      € 3,75 

Verschillende soorten brood en twee dips 

PORTIE BITTERBALLEN                   € 5,50 

Natuurvleesbitterballen (rund) met mosterd 

PORTIE GEMENGDE BIOSNACKS  € 8,- 

biologische bitterballen, groente-parmezaanballen 

en een jerseykaaskroket van Royall Spelt 

PORTIE OLIJVEN                   € 4,50 

CRISTOFFELGEBAKJE                                           € 3.75 

Ambachtelijk gebakken door onze bakker 

APPEL-CRANBERRY GEBAKJE                              € 3.75 

Ambachtelijk gebakken door onze bakker 

TOETJES 

MANGO TRIFLE                                                      € 6.- 

Een trifle met  een bodem van cake, mascarpone,  

Mango chutney en hazelnoot crunche 

FREAKYSHAKE CHOC                                            € 6.50 

Over de top hazelnoot/koffie shake met 

vanille-ijs, slagroom en een brownie 

IJS MET VRUCHTEN                                                € 6,00                                              

Vanille-ijs met vers fruit en slagroom 

ORANJE YOGHURT                                   € 4,40 

gemengd met verse jus d’orange  

FRUITIGE YOGHURT   € 4,40 

met vers fruit   

HUISYOGHURT                                  € 4,40 

met huisgemaakte granola 

 

“Nutty” YOGHURT                                  € 4,40 

met gemengde noten en honing                  



  

 

 


