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
vrijdag & zaterdag
zondag

BROOD ENZO

SOEPEN

AMBACHTELIJKE TOSTI (
)
7,50
Tosti met ambachtelijke ham en Remeker kaas *
OMELET
10,Een heerlijke omelet met roomkaas, groene
asperges, tomaat, lente ui, rode ui en een sneetje
brood
AMBACHTELIJKE UITSMIJTER (
)
11,Ambachtelijke ham en remekerkaas* met drie
spiegeleieren
SPRINGROLLS
12.50
Rijstpapier gevuld met sushirijst, gamba’s, groene
asperges, avocado, komkommer en een bakje
soja dip
EEN 12 UURTJE
(
)
11.50
2 sneetjes brood met een kroket ( rund, kaas of
vegan ), huisgemaakte eiersalade met avocado,
een kopje soep en een broodje met kruidenboter
BROODJE PULLED PORK
Broodje met sla, gemarineerde pulled pork,
BBQ saus en farmersalade,

9.50

BROODJE GEGRILDE GROENTE
8.50
Broodje met sla, gegrilde groente en humus
BROODJE GEZOND (
)
8.50
Broodje met ambachtelijke ham, Remeker kaas*,
huisgemaakte eiersalade en rauwkost
BROODJE GEITENKAAS (
)
9,Broodje met een warm geitenkaasje,
pijnboompitjes, serranoham, balsamico en een
vijgenchutney
BROODJE ZALM
9,Broodje met sla, gerookte zalm, roomkaas, lente
ui, ingelegde rode ui

WE HEBBEN OOK GLUTEN VRIJE BROODJES !

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

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

Word geserveerd met een klein broodje
UIENSOEP
6,50
Franse uiensoep met tijm, gegratineerd met kaas
DAGSOEP
Wisselt geregeld

DAGPRIJS

TOMATENSOEP
Italiaanse tomatensoep met basilicum

6,-

SALADES
Groot/klein
SALADE GEITENKAAS
14,50 / 10,Salade met een warm geitenkaasje,
gekarameliseerde noten, een chutney van tomaat
en abrikoos, balsamico en een vinaigrette
SALADE ALIVIO
14,50 / 10,Salade met gerookte zalm, gerookte forel,
gerookte makreel, Hollandse garnaaltjes en een
citroendressing
SALADE LENTE
14.- / 10,Salade met gerookte zalm, ei, groene asperge,
hennepzaad en een vinaigrette
SALADE CAJUIN (
)
14,- / 10,Lauw warme salade met gebakken kip, mais,
paprika, cashewnoten, chilisaus en een
mangodressing
( kan ook met vegetarische kip)
SALADE PRIMAVERA
14 / 10,Salade met geroosterde kikkererwten, gegrilde
courgette, tomaat, granaatappelpitten,
hennepzaad, een pittige vinaigrette en een bakje
humus
Broodplank bij te bestellen
5,verschillende broodjes en brood met twee dips

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

GADO GADO BOWL
14,Een bowl met sushirijst, verschillende groentes,
satésaus, gekookt ei, zoetzure komkommers, en
cassave kroepoek

NACHO’S UIT DE OVEN
7,Gegratineerde tortillachips met salsasaus en
crème fraîche
*kleine portie
4,50

SATE VAN VARKENSHAAS
Gemarineerde varkenshaas met satésaus,
kroepoek, zoetzure komkommer, sla
en een portie friet

ALBONDIGAS
7,Gehaktballetjes in tomatensaus geserveerd
met brood en roomboter

16,-

KROKETTEN DUO
(
)
12,50
Keuze uit 2 Hereford rundvleeskroketten,
vleesvrije kroketten (vegan) of kaas/rucola
kroketten met sla en frietjes
AZIATISCHE KIP BOWL
14, Een bowl met sushirijst, verschillende groentes,
sticky drumsticks en een chilisausje
ENTRECOTE
24,Een gegrilde Hereford entrecote met chimichurri
geserveerd met frietjes
KABELJAUW EN GAMBA’S
20,Gebakken kabeljauw, 3 gamba’s, groene
asperges, een citroen dille saus en een portie
frietjes
HAMBURGER DE LUXE
14,Een angusburger van 200gr op een hamburger
broodje met sla, serranoham, rode ui, tomaat,
andalouse saus en een portie frietjes

PORTIE BITTERBALLEN
Hereford rundvlees bitterballen met
mosterd

6,50

OLD AMSTERDAM BITTERBAL
8 kaas bitterballen met een mango
chutney en mosterd mayo

6,50

PORTIE OLIJVEN
Italiaans gemarineerde olijven

4,50

BROODPLANKJE 1 PERSOONS
Verschillende broodjes en brood met
twee dips

5,-

CRISTOFFELGEBAKJE
3,75
Ambachtelijk gebakken door onze bakker
APPEL-CRANBERRY GEBAKJE
3,75
Ambachtelijk gebakken door onze bakker

TOETJES
DAME BLANCHE
8,Brownies, 3 bolletjes vanille-ijs met warme
chocoladesaus, pistache crunch en slagroom
FRAMBOZENCOUPE
8,Yoghurt-frambozen ijs met lotus crumble en
Witte chocolade rasp
KOFFIE TRIFFLE
8.Een triffle met (koffie)mascarpone, brownie,
pecannoot, karamel saus en geroosterde
marshmallows

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
vrijdag & zaterdag
zondag

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

