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!

BROOD ENZO
AMBACHTELIJKE TOSTI (
)
6,Tosti met ambachtelijke ham en Remeker kaas *
AMBACHTELIJKE UITSMIJTER
(
)
10,Ambachtelijke ham en Remeker kaas* met drie
spiegeleieren
12 UURTJE
(
)
11.50
Sneetjes brood met een kroket (ook vegetarisch),
huisgemaakte eiersalade met avocado en een
kopje dag soep, pompoen broodje en kruidenboter
BROODJE ZALM
10.50
Broodje met gerookte zalm, sla, avocado,
edamame, lente ui, wakame en een Japanse dressing

Keuken:

dinsdag t/m donderdag
vrijdag & zaterdag
zondag

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

SOEPEN
Geserveerd met een bolletje pompoenbrood.
UIENSOEP
6.50
Franse uiensoep met tijm, gegratineerd met kaas
DAGSOEP
Wisselt geregeld

DAGPRIJS

TOMATENSOEP
Italiaanse tomatensoep met basilicum

6.00

SALADES
Groot / klein

BROODJE ITALIAANSE KIP
10,Italiaanse bol met gebraden kipfilet,
huisgemaakte groene pesto, zon gedroogde tomaatjes
en pijnboompitjes. Gegratineerd uit
de oven met rucola en truffelmayo

SALADE GREEN SEA
14.50 / 10,Salade met Wakame (gemarineerd zeewier), avocado,
edamame, tomaat ,ei en krokante nori met
een vinaigrette

BROODJE GEZOND
(
)
10,Waldcorn bol met ambachtelijke ham, Remeker
kaas*, huisgemaakte eiersalade en rauwkost

SALADE ALIVIO
15,50 / 10,Salade met gerookte zalm, gerookte forel,
grote knoflook garnalen en een citroendressing

BROODJE NOCHICKEN
10.50
Broodje met vegetarische sojastukjes in ketjap
gemarineerd, sla, taugé en lente ui.

SALADE GEZOND
14,50 / 10,Salade met gegrilde courgette, geroosterde
kikkererwten, tomaat, pistachenootje, hennepzaad en
een vinaigrette

*= Remeker Rijp is een biologische belegen rauwmelkse kaas
= vegetarisch

SALADE KIP KROKANT
14,50 / 10,Salade met krokante kip, tomaat, ui, avocado,
mais, cashewnoten en een pestodressing
SALADE HANGOP
15,50 / 10,Salade met geiten hangop, aardbeien, avocado,
tomaat, pijnboompitjes en een balsamico dressing
Broodplank bij te bestellen
met verschillende soorten brood en twee dips

4.50

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!

HOOFDGERECHTEN

Keuken:

dinsdag t/m donderdag
vrijdag & zaterdag
zondag

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

LEKKERE TREK

CURRY PANNETJE
15.50
Indiase curry met o.a, kikkererwten,
sperziebonen, bloemkool geserveerd met rijst,
naanbrood en yoghurt

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

SATE VAN VARKENSHAAS
15.50
Heerlijk gemarineerde varkenshaas stokjes met
satésaus, sla en frietjes

ALBONDIGAS
Gehaktballetjes in tomatensaus geserveerd
met brood

KROKETTEN DUO
12.50
Keuze uit 2 Hereford rundvleeskroketten, vleesvrije
kroketten (vegan) of kaas/rucola kroketten met sla
en frietjes

PORTIE BITTERBALLEN
5.50
Hereford rundvlees bitterballen uit Kessel met
mosterd

HAMBURGER ALIVIO
15.50
100% angusburger met ontbijtspek, cheddarkaas,
gebakken ui , tomaat en een andalouse saus
BIEFSTUK MET PEPERSAUS
18.50
Hereford biefstuk met gegrilde groene asperges,
courgette en een heerlijke pepersaus en frietjes
ZEEBAARS MET GROENE ASPERGES
19.50
Op het vel gebakken Zeebaarsfilet met groene
asperges, gemarineerde wakame, edamame boontjes
en een sausje van kreeft en citroengras

6,-

VEGETARISCHE SNACK BALLETJES
Paprika trio bal, gele curry/pompoen bal,
Vurige wortel rösti bal, risotto mozzarella bal

6,50

PORTIE OLIJVEN
Italiaans gemarineerde olijven

4,50

BROODPLANKJE 1 PERSOONS
Verschillende soorten brood en twee dips

4.50

CRISTOFFELGEBAKJE
Ambachtelijk gebakken door onze bakker

3.75

APPEL-CRANBERRY GEBAKJE
Ambachtelijk gebakken door onze bakker

3.75

TOETJES
DAME BLANCHE 2.0
Vanilleijs, witte chocolade ijs, brownie en
chocoladesaus

7.00

TONY CHOCOLONELY COUPE
caramel ijs, chocolade ijs, caramel saus,
chocolade saus, stukjes tony chocolonely,
chocolade en slagroom

7.00

IJS MET AARBEIEN
Vanille ijs met aardbeien en slagroom

6.00

