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!

LUNCH
7,-

Broodje zalm
broodje met gerookte zalm, groene
asperges, ui en een frisse kruidenkaas.

10,50

Broodje gegrilde groente
broodje besmeerd met huisgemaakte
tomaten tapanade, gegrilde groente o.a.
courgette, paprika, groene asperges en
balsamico.

10,50

Broodje carpaccio
10,50
broodje met runde carpaccio, tomaten
tapanade, rucola, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas, balsamico en truffelmayo.
Club sandwich Top-Alivio
11,50
3 sneetjes brood belegd met gebakken
kipfilet, uitgebakken ontbijtspek, avocado, sla,
tomaat, komkommer en een andalouse saus
9,-

6,50

Tomatensoep
6,Soep van zongerijpte Italiaanse tomaten
en verse basilicum en een pompoenbolletje
met kruidenboter
Soep van de dag
Wisselt geregeld

12:00 -19:00
12:00 -20:30

GROOT / KLEIN

Salade alivio 2.0
gerookte zalm, gerookte forel, grote
knoflook garnalen en een
citroendressing.

15,50 / 10,-

Salade gezond
geroosterde kikkererwten, gegrilde
courgette, pistachenootjes, tomaat,
hennepzaad en een vinaigrette.

15,50 / 10,-

Salade kip
15,50 / 10,gebakken kip, avocado, cashewnoten ,
zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse
kaas en een pestodressing.
Salade geitenkaas
15,50 / 10,gekarameliseerde noten, lauw/warm geitenkaasje,
abrikozen/tomaten
chutney en een
balsamico dressing
Pokebowl
15,50 / --sushirijst met grote knoflook garnalen,
avocado, komkommer, groene
asperges, edamame boontjes,
sugarsnaps
Broodplankje
Verschillende soorten brood met dips

SOEPEN
Uiensoep
Franse uiensoep met tijm gegratineerd
met kaas en een pompoenbolletje met
kruidenboter

dinsdag t/m donderdag (1e & 3e zondag)
vrijdag & zaterdag

MAALTIJDSALADES

Dubbele ambachtelijke tosti
extra dikke tosti met ambachtelijke ham
en boeren belegen kaas

Ambachtelijke uitsmijter
met ambachtelijke ham en boeren belegen
kaas met 3 spiegeleieren

Keuken:

Dagprijs

4.50
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HOOFDGERECHTEN
Teriyaki Noedels
Noedels met keuze uit gebakken zalm
of biefstuk, avocado, komkommer,
groene asperges, edamame, sugarsnaps,
taugé, courgette en een teriyakisaus.

dinsdag t/m donderdag (1e & 3e zondag)
vrijdag & zaterdag

12:00 -19.00
12:00 -20:30

DESERTS
18,-

Tante Door’s kipsaté
16,Zachte kippendijenspiesjes met satésaus
kroepoek, salade en huisgemaakte
zoet/zure komkommers geserveerd met friet.
Oma Bob’s kroketten duo
Keuze uit 2 rundvleeskroketten,
2 kaas/rucola kroketten of 2 vleesvrije
draadjes kroketten (vegan) geserveerd
met friet.

Keuken:

Dame blanche 2.0
vanille ijs, witte chocolade ijs, brownie,
slagroom en chocoladesaus
Zoute Karamel sensatie
Karamel ijs, chocolade ijs, karamel saus,
chocolade saus, stukjes echte Tony
Chocolonely chocolade en slagroom

7,-

IJs koffie
Met karamelsaus of chocoladesaus en
slagroom

5,-

7,-

11,50

Hamburger Top Alivio
16,100% angusburger op een zacht broodje met
cheddarkaas, spek, ui en een andalouse saus,
geserveerd met sla en een kleine portie frietjes.
Currypannetje
16,Goed gevuld vegetarisch currypannetje met
o.a. kikkererwten, courgette, sperziebonen in
een gele curry met kokosmelk, geserveerd met
“sticky” rijst en sla.
Pad Thai
15,Een vegan gerecht met noedels, een heerlijke
Thaise saus en verse groente. Geserveerd
met een bakje salade

LEKKERE TREK
Portie bitterballen
Oma Bob’s bitterballen met mosterd
Nachoplate uit de oven
Gegratineerde tortillachips met
salsasaus en creme fraiche

6,groot

6.50

klein

4,50

Vegetarische snackballetjes
6.50
Paprika trio bal, gele cury/pompoen bal,
vurige wortel/rosti bal, risotto/ mozzarella bal
Snackplank
7.50
Plankje met olijven, zongedroogde tomaatjes,
zoute chips, brood met kruidenboter en
komkommer met roomkaas.
Albondigas
Gehaktballetjes in tomatensaus geserveerd
met brood

6.50

