
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 

DUBBELE AMBACHTELIJKE TOSTI  € 6,- 

Extra dikke tosti met ambachtelijke ham en  

boeren belegen kaas 

PANINI CABRA                                                 € 7.50 

Een gegrilde flaguette met geitenkaas, pesto,     

olijven en lente-ui 

PANINI KIP                                                             € 8.- 

Een gegrilde flaguette met kip, tomaat, ,kaas 

en andalouse saus 

AMBACHTELIJKE UITSMIJTER   € 8,50 

Ambachtelijke ham, boeren belegen kaas en  

drie spiegeleieren  

12 UURTJE (   )                 € 11,- 

Kleine broodjes natuurvleeskroket/kaaskroket, 

ham/kaas,  huisgemaakte eiersalade en een  

kopje tomatensoep/dag soep    

BROODJE ZALM                                                   € 9,- 

Broodje met gerookte zalm, sla en een 

mierikswortel/appel spread 

BROODJE  OOSTERSE BAL                                 € 9.- 

Huisgemaakte gehaktbal met sla, komkommer 

satésaus en gefrituurde uitjes 

BROODJE  SEMI GEZOND                         € 8,50 

Ambachtelijke ham, boeren belegen kaas, 

huisgemaakte eiersalade en rauwkost 

BROODJE ROEREI                                           € 8.50 

Roerei, gebakken bospaddenstoelen, tomaat  

en sla  

KROKETTEN MET BROOD   (   )                       € 8,50 

Keuze uit rundvleeskroketten of  kaaskroketten  

geserveerd met sla en twee sneetjes brood 
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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 COLOSSO                                              €14,- 

Salade met een blauwe kaas, pecannoten, 

Peer, en gebakken paddenstoelen met een 

balsamicodressing 

RIJKELIJK GEVULDE VISSALADE                €15,- 

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

garnaaltjes en citroendressing   

SALADE  BRIE                                               € 14,- 

Salade met brie, peer en uitgebakken spekjes met een 

frambozen dressing 

SALADE TONIJN                                                  € 14,         

Salade met tonijn, gegrilde courgette, ei,        

Avocado, pistache nootjes en een  

knoflookdressing 

SALADE GEITENKAAS                                   € 15.- 

Salade met een lauwwarm geitenkaasje, 

gekarameliseerde noten, abrikozen/tomaten  

chutney en een balsamico dressing 

 

SALADE VAN DE MAAND            DAGPRIJS 
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HOOFDGERECHTEN 

STRUDEL                                                           € 16.- 

Een strudel gevuld met zoete aardappel, rode ui, 

spruitjes, geitenkaas en komijnekaas. 

GEVULDE PORTOBELLO                                  € 16.50 

Portobello gevuld met Colosso buffel (blauwe kaas) 

en aubergine, geserveerd met een pastinaakpuree, 

gebakken bospaddenstoelen en gemarineerde 

trostomaatjes 

TANTE DOORS KIPSATÉ                 € 16,- 

Zachte kippendijen met salade, rijst en  

huisgemaakte zoet/zure komkommer 

BIEFSTUK                                                  € 20,- 

Biefstuk met gebakken bospaddenstoelen  

een blauwe kaas saus, trostomaatjes en  

aardappeltjes uit de oven 

WINTERSE HAMBURGER                                     € 16,- 

100% Angus burger met brie gegratineerd, 

uitgebakken ontbijtspek, rode uien compote, 

Pecannoten en honing geserveerd met een 

klein bakje friet 

VARKENSMEDAILLON  A LA TRAPPIST              € 19,- 

Een varkensmedaillon met een saus van 

trappistenbier, uitgebakken spekjes, spruitjes en 

trostomaatjes geserveerd met aardappeltjes 

VISTRIO                                                                 € 19,-  

Drie soorten vis (met elk een andere topping), 

een witte wijnsaus, gegrilde courgette, tomaatjes  

en krieltjes uit de oven 

KROKETTEN MET FRIET    (   )                         € 11,- 

Keuze uit twee natuurvleeskroketten of twee 

kaas/rucola kroketten 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,- 

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 

VEGETARISCHE SNACK BALLETJES  € 6,50 

Paprika trio bal, gele curry/pompoen bal,  

Vurige wortel rösti bal, risotto mozzarella bal 

PORTIE OLIJVEN                   € 4,50 

 

CRISTOFFELGEBAKJE                                           € 3.75 

Ambachtelijk gebakken door onze bakker 

APPEL-CRANBERRY GEBAKJE                              € 3.75 

Ambachtelijk gebakken door onze bakker 

TOETJES 

WINTERSE TRIFLE                                                 € 6,50 

Een in laagjes opgebouwd toetje met 

mascarpone, speculaas en vijgen compote 

DAME BLANCHE 2.0                                              € 6,50  

Vanilleijs, witte chocolade ijs, brownie en  

chocoladesaus        

IJS MET VRUCHTEN                                                € 6,-                                             

Vanille-ijs met vers fruit en slagroom 

BORDJE VERS FRUIT                                               € 7,-     

Royaal bordje met verschillende soorten fruit  

ORANJE YOGHURT                                   € 4,40 

gemengd met verse jus d’orange 

HUISYOGHURT                                  € 4,40 

met huisgemaakte granola 

 

“Nutty” YOGHURT                                   € 4,40 

met gemengde noten en honing                  



  

 

 


