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,-

Tosti met Brie de Meaux*
tosti met brie de meaux met in rode port
gekarameliseerde ui.

8,-

Broodje Zalm
10,broodje met gerookte zalm, ui en een frisse
kruidenkaas.
Broodje Gegrilde Groente
10,broodje besmeerd met huisgemaakte
humus, gegrilde groente o.a. courgette, paprika,
aubergine en hennepzaad.
Broodje Pikante Kip
11.50
broodje met gemarineerde kipstukjes,
paprika, uitgebakken spekjes en een pittige
saus.
9,-

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

15,50 / 10,-

Griekse Herfst Salade
salade met feta, pompoen, tijm,
tomaat, pompoenpitten, hennepzaad
en een vinaigrette.

15,50 / 10,-

Salade Kip
15,50 / 10,gemarineerde kipstukjes, bulgur,
gekarameliseerde pompoenpitten, honing
en een yoghurtdressing.
Salade Geitenkaas
15,50 / 10,gekarameliseerde noten, lauw/warm
geitenkaasje, abrikozen/tomaten chutney
en een balsamico dressing.

Broodplankje
verschillende soorten brood met dips

15,50 / 10,-

4,50

6,50

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

GROOT / KLEIN

Salade Brie de Meaux*
gepaneerde pittige brie honing,
uitgebakken spekjes, pecannoten
en een vinaigrette.

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

dinsdag t/m donderdag 12:00 -20:00
vrijdag & zaterdag
12:00 -20:30

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

*Brie de meaux is de oervader van alle briesoorten.
Deze kaas wordt gemaakt van rauwe koemelk en
heeft een pittige, robuuste smaak vol karakter.
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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
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HOOFDGERECHTEN
17,-

Kipsaté
Zachte kippendijenspiesjes met satésaus
kroepoek, salade en huisgemaakte
zoet/zure komkommers geserveerd met friet.

16,-

Oma Bob’s Kroketten Duo
Keuze uit 2 rundvleeskroketten,
2 kaas/rucola kroketten of 2 vleesvrije
draadjes kroketten (vegan) geserveerd
met friet.

11,50

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

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,-

LEKKERE TREK

Bief Otoño
19,Kogelbiefstuk met gebakken paddenstoelen en
gekarameliseerde ui, geserveerd met een
pompoenstampotje.
16,-

Pompoenstampotje
16,Een stampotje van pompoen gegratineerd met
geitenkaas, gebakken paddenstoelen, tijm,
pijnboompitjes en honing.
Visspies
Drie soorten vis op een spies met gegrilde
courgette, trostomaat, tabouleh* en een
paprikasaus.

dinsdag t/m donderdag
vrijdag & zaterdag

DESSERTS

Limburgs Zoervleisj
Zuurvlees van de Herefords runderen
met appelcompote, frietjes en sla

Gegrilde Aubergine
Gegrilde aubergine met tabouleh *, feta,
pistache, cherrytomaat en een
knoflook/yoghurt sausje..

Keuken:

18,-

*Tabouleh = een koude bulgur salade met tomaat,

Lente-ui, paprika, munt, peterselie en limoen.

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

