
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 

SPAANSE TOSTI                   € 6,00 
Seranoham, Manchegokaas en tapenade 

AMBACHTELIJKE TOSTI   € 5,00 
ambachtelijke ham en boeren belegen kaas 

AMBACHTELIJKE UITSMIJTER   € 8,00 
ambachtelijke ham, boeren belegen kaas en drie 
spiegeleieren 

12 UURTJE                 € 10,50 
kleine broodjes natuurvleeskroket, ham/kaas, 
huisgemaakte eiersalade en een kopje tomatensoep 

SPRINGROLLS  AVOCADO OF ZALM (2st.) € 8,00 
in rijstvellen gerolde groente, mihoen met           
avocado of gerookte zalm 

GREEN POWER OMELET   € 8,00 
Omeletrol met kruiden en hennepzaad gevuld 
 met sla, tomaat en ui   

Desembroodje of witte bol: 

BROODJE   ZALM                                 € 8.50 
gerookte zalm met een frisse avocadomousse 

BROODJE  SEMI GEZOND                   € 7.50 
Ambachtelijke ham, boeren belegen kaas en 
huisgemaakte eiersalade 

BROODJE  BRIE                                                  € 8.00 
Seranoham, zongedroogde tomaat , pecannoten,   
rucola en brie, uit de oven! 

BROODJE  GREEN POWER                   € 7.00 
gegrilde groente met humus 
 
BROODJE THAISE KIP                     € 8,00 
gegrilde groente met kip en yoghurt- Sriracha-saus 

KROKET MET BROOD    € 7,50 
twee natuurvleeskroketten met brood en sla 

KROKET MET FRIET   € 9,50 
twee natuurvleeskroketten met frites en sla 
 

 
 
 

 
 

 
 

SOEPEN 

Geserveerd met een bolletje pompoenbrood. 

UIENSOEP      € 6,00 
Franse uiensoep met tijm, gegratineerd met kaas  

TOMATENSOEP    € 5,50 
soep van zongerijpte Italiaanse tomaten en verse 
basilicum  

GOULASHSOEP     € 6,00 
goed gevulde soep met rundvlees en paprika  

DAGSOEP             DAGPRIJS 
wisselt geregeld 

SALADES 

Wij serveren onze salades zonder brood. 

GRIEKSE SALADE                  € 14,00 
feta, olijven, tomaat, souvlaki-spies, mediterrane 
dressing en een bakje tzatziki  
kan ook vegetarisch!    € 12,00 

SALADE MET VIJGEN                                  € 14.00 
Spaanse Manchegokaas, pijnboompitten, verse vijgen, in 
knoflook gebakken champignons en een balsamico 
dressing 

RIJKELIJK GEVULDE VISSALADE                 € 14,00 
drie soorten gerookte vis (zalm, forel, makreel), 
garnaaltjes en citroendressing   

HEALTHY FOODSALADE    € 13,50 
avocado, kiwi, kiemen, hennepzaad, lijnzaad-crackers 
verse vijg en honing-vinaigrette 

SALADE VAN DE MAAND            DAGPRIJS 
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LEKKERE TREK 

NACHO’S UIT DE OVEN   € 6,00 
gegratineerde tortillachips met salsasaus en crème 
fraîche 
kleine portie    € 3,75 

ALBONDIGAS    € 5,50 
zes gehaktballetjes in tomatensaus geserveerd met 
brood 

BROODPLANKJE (2 personen)   € 7,00 
verschillende soorten brood en vier dips  
kleine portie    € 3,75 

PORTIE BITTERBALLEN    € 5,00 
Natuurvleesbitterballen (rund) met mosterd 

PORTIE GEMENGDE BIOSNACKS  € 8,00 
biologische bitterballen, groente-parmezaanballen en 
een jerseykaaskroket van Royall Spelt 

PORTIE OLIJVEN    € 4,50 
 

HOOFDGERECHTEN 

GEGRILDE AUBERGINE MET DUKKAH  €14,00 
geserveerd met tomatensaus, couscous en sla (dukkah 
is een Egyptische mix van kruiden, specerijen en noten) 

COURGETTINI MET LINZENBALLETJES   €14,00 
In pesto gebakken spaghetti en courgettini, met 
linzenballetjes in een paprika/tomatensaus en 
Parmezaanse kaas 

TANTE DOORS KIPSATÉ                  € 15,00 
zachte kippendijen met salade, rijst en huisgemaakte 
atjar 

MEDITERRANE ENTRECÔTE                 € 19,00 
Runder lende met mediterrane saus, gegrilde groente, 
cajun aardappels uit de oven, salade en aïoli 

ANGUSBEEF BURGER   €13.00 
100% angusbeef (200 gram) op een heerlijk broodje  
met sla en frietjes 

EEN APPART VISJE                                           €16.00 
Schelvis met Seranoham  gegratineerd met brie. 
Geroosterde little gems, groenten en een saus van 
paprika en tomaat geserveerd met aardappeltjes  
uit de oven 

GEGRILDE FOREL    € 14,50 
gegrilde hele forel met een walnoten crème, 
geserveerd met salade en frites 

 

 

TOETJES 

Ons ijs is biologisch. 

DAME BLANCHE 2.0     € 6,00 
torentje van vanille- en chocolade ijs met warme 
chocoladesaus 

WHITE SENSATION                                          € 7.00 
Witte chocolade ijs met verse vijg en 
 bastognekoek kruimels 

YOGHURT     € 2,20 
 
ORANJE YOGHURT    € 4,20 
gemengd met verse jus d’orange  

FRUITIGE YOGHURT    € 4,20 
gemengd met vers fruit   

HUISYOGHURT    € 4,20 
gemengd met huisgemaakte granola 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Top Alivio en Peeze koffie werken al vele jaren samen 

We hebben met de mex eco koffies en de thee van Peeze twee echte toppers in huis. 

Daarnaast is Peeze de groenste koffiebrander van Nederland. 

De biologische bonen uit Ethiopië, Honduras en Peru zorgen samen voor een krachtige, zoete en 

kruidige koffie. Dit is de eerste 100% klimaat neutrale koffie ter wereld.  

Koffie drinken maakt de wereld beter. Met ieder kopje dat u schenkt helpt u onze 4.800 koffieboeren. 

Meer informatie hierover vindt u op de www.peezefoundation.nl. 

 

KOFFIE EN THEE 

KOFFIE     € 2,20 
MOK KOFFIE    € 4,00 
ESPRESSO    € 2,20 
LATTE MACCHIATO    € 2,75 
CAPPUCCINO    € 2,50 
KOFFIE VERKEERD   € 2,50 
KOFFIE ALIVIO     € 2,50 
EXTRA SHOT ESPRESSO   € 0,90 
DECAFÉ     € 2,30 
THEE      € 2,20 
communitea diverse soorten 

VERSE MUNT THEE   € 2,75 
GEMBER-CITROEN THEE   € 3,00 
 

WARME DRANKEN 

DRINK-BOUILLON   € 2,20 
tomaat of tuinkruiden 

MELK     € 2,00 
CHOCOMEL    € 2,20 
CHOCOMEL MET SLAGROOM  € 3,00 
BELGISCHE ECHTE CHOCOLADE MELK € 3,20 
 

SAP, SMOOTHIES & YOGHURT 

VERSE JUS D’ORANGE    € 3,40 
VERS GRAPEFRUITSAP   € 3,80 
TOMATENSAP, APPELSAP  € 2,30 
ALOEVERA    € 2,40 
SMOOTHIE MANGO/FRAMBOOS  € 4,40 
SMOOTHIE AARDBEI/BANANA  € 4,40 
 
GROENE SMOOTHIE   € 4,40 
spinazie, broccoli, pastinaak, appel 

ORANJE SMOOTHIE   € 4,40  
wortel, gember, gele paprika knolselderij 

RODE SMOOTHIE   € 4,40 
biet, rode paprika, tomaat, pastinaak 

FRUITCOCKTAIL    € 4,50 
verse jus d’orange met fruit  

YOGHURT    € 2,20 
 
ORANJE YOGHURT   € 4,20 
gemengd met verse jus d’orange  

FRUITIGE YOGHURT   € 4,20 
gemengd met vers fruit   

HUISYOGHURT    € 4,20 
gemengd met huisgemaakte granola 

WATER 

CHAUDFONTAINE   € 2,10 
rood of blauw 

TÖNISSTEINER MINERAALWATER € 2,40 
multivrucht 

KAN IJSWATER 1 LITER:   € 2,00 
met geperste citroen   € 3,00 
…met geperste sinaasappel   € 3,20    
…met geperste grapefruit   € 3,60 
…met verse munt    € 3,30 

KAN IJSWATER ½ LITER   € 1,50 
…met geperste citroen   € 2,00 

FRISDRANKEN 

RIVELLA LIGHT    € 2,20 
DIV. FRIS    € 2,20 
cola (zero), sprite, bitter lemon, cassis, sinas, tonic  

NESTEA ICE TEA    € 2,30 
LIPTON GREEN TEA   € 2,30 
AQUARIUS    € 3,40 
sinaasappel of lemon 

NATURFRISK BIOLOGISCHE FRISDRANK € 3,20 
elderflower, cola, lemonade  
 

BIEREN 

LINDEBOOM PILS  (TAP)   € 2,20 
BIER VAN DE MAAND (TAP) 
 
LINDEBOOM 0.5    € 2,75 
GOUVERNEUR SPECIALE 140  € 3,00  
VENLOOSCH WIT   € 3,40 
VENLOOSCH ALT   € 3,40 
GOUVERNEUR BRUNE/BLOND  € 3,60 
GOUVERNEUR TRIPLE   € 3,70 
GOUVERNEUR STOUT   € 3,70 
RADLER 2% (kers of citroen)  € 2,75 
RADLER 0.0 CITROEN   € 2,75 
PALM     € 3,40 
WESTMALLE DUBBEL   € 3,80 
DUVEL     € 3,80 
CORONA    € 3,50 

 

http://www.peezefoundation.nl/


Voor onze wijnkaart werken we samen met Wine Companions uit Venlo. 
Samen hebben we deze mooie exclusieve wijnen voor u geselecteerd. 
kwalitatief hoogstaand, zo duurzaam mogelijk en vooral lekker!!   

 

WITTE WIJN 

Domaine Dusseau Chardonnay   4,00  
Frankrijk, vallei d’Aude 
 
Strokleurig met gouden schijn 
Levendige evenwichtige smaak met een frisse finale.  
Heeft geen houtlagering gehad wat een heerlijk 
zomerse Chardonnay oplevert. 
 

Herbis Verdejo       4,20                
Spanje, DO Rueda       

Deze wijn van 100% Verdejo afkomstig uit de zone Nava 
del Rey op 850 meter hoogte vult de mond op een 
prettige manier. Duidelijke smaken van exotisch fruit 
zoals ananas en een volle structuur met een frisse 
afdronk. 

Kaiserschoppen (zoet)   3,30 

Afkomstig uit de regio Rheinhessen, na de Rheinpfalz 
het grootste wijnbouwgebied van Duitsland. Verfrissend 
lichte aroma’s van appel, perzik, mango en ananas  doen 
exotisch aan. 

       

  

RODE WIJN 

Domaine Dusseau Cabernet Sauvignon 4,00 
Frankrijk, vallei d’Aude  

100% Cabernet sauvignon. Klein donker rood fruit, vol 
soepel en zacht, goed evenwicht. 
Heerlijk bij wildgerechten, vlees, en kaassoorten 

El Mago     4,20 
Spanje, DO Terra Alta 

Bijzondere wijn gemaakt van 100%  Carnacha, 
organische druiven. In de intense smaak herkent u 
complexe aroma's van zoethout, geroosterde kruiden, 
zoete zwarte bessen en kersen. De wijn heeft een diep 
paarse/ruby kleur en een elegante eigenheid. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 ROSE 

Mas Amor 2010    4,20 
Spanje, DO Terra Alta         
 
Licht heldere rosé. 100 %  Carnacha. 
“Mas Amor” ofwel “Meer Liefde” . De liefde voor goede 
wijn levert deze fruitige absoluut droge rose, aanrader!. 

 

   

PROSECCO / FRIZZANTE 

Frizzante Valentin   7.75 
Flesje (2 glazen)   

Een lekker fris tintelende prosecco.  

Prima geschikt als aperitief of om lekker zo van te 
genieten. 

 


