
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   12:00 -20:00 
     vrijdag & zaterdag   12:00 -20:30 
     zondag    12:00 -19:30 

 

 

 

 

BROOD  ENZO 

AMBACHTELIJKE TOSTI              8,- 
Tosti met ambachtelijke ham en belegen kaas  

TOSTI CABRA                                                        8,- 
Tosti met geitenkaas, pesto, olijven en bos-ui 

AMBACHTELIJKE UITSMIJTER                   11,50 
Ambachtelijke ham en belegen kaas met drie 
spiegeleieren 

LUNCH SPECIAL      (   )                                        11- 
Een klein kopje soep naar keuze / een klein 
broodje met eiersalade / een kleine salade/  
een sandwich met kip en spek   

BROODJE KIP EN HET EI                                         10,50 
Broodje met gebakken kip, sla, ontbijtspek,  
gebakken ei, mayo en chilisaus 

FLAMMKUCHEN ORGINALE                                   10,50 
Een dunne krokante bodem met crème fraiche, 
uitgebakken spekjes, prei, rode ui en een  
bakje sla 

FLAMMKUCHEN GEITENKAAS                          10,50    
Een dunne krokante bodem met crème fraiche, 
mozzarella, geitenkaas, tijm, honing en een  
bakje sla                        

BROODJE GEZOND                                                   10,- 
Ambachtelijke ham, belegen kaas, 
eiersalade en rauwkost 

BROODJE ZALM                                                         11,50 
Met sla, gerookte zalm, ei, sla, komkommer en 
frisse kruidenkaas 

BROODJE BRIE UIT DE OVEN                                 10.- 
Met rucola, roombrie, walnotenpasta en honing  

ALBONDIGAS            11,50 
Gehaktballetjes in tomatensaus geserveerd 
met een broodje en roomboter 

 
WE HEBBEN OOK GLUTEN VRIJE BROODJES ! 
 

   = vegetarisch                                  
                               

       (   ) = kan ook vegetarisch (vleesvervanger) 
                                                           

 SOEPEN 

Wordt geserveerd met een klein broodje 

UIENSOEP                                                           7,50 
Franse uiensoep met tijm, gegratineerd met kaas  

DAGSOEP                                                      DAGPRIJS 
Wisselt geregeld  

TOMATENSOEP                                                 7,-                          
Italiaanse tomatensoep met basilicum             
 

 

 SALADES                                                                  

                                                                                         
Groot/Klein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SALADE GEITENKAAS                   15,50   / 11,50 
Een warm geitenkaasje, gekarameliseerde noten, 
een chutney van tomaat en abrikoos, balsamico 
en een vinaigrette  

SALADE ALIVIO                                         16,- / 12,- 
Gerookte zalm, gerookte forel, 
gerookte makreel, Hollandse garnaaltjes en een 
citroendressing   

CEASAR SALADE   (   )                     15.50 / 11,50 
Kip, ei, tomaat, pijnboompitten, Parmezaanse 
kaas, knoflook croutons en een Ceasar dressing 

VEGAN SALADE                               15,50 / 11,50        
Avocado, spinazie, peer, rode biet, pecannoten , 
gefrituurde zoete aardappel en een beetroot 
dressing 

SALADE PULLED PORK                       15,50/ 11,50 
Griekse salade met pulled pork, feta,  
tomaat en een knoflook/yoghurt dressing 

SALADE  OOSTERSE OSSENHAAS      16,-/12,- 
Ossenhaaspuntjes, edamame boontjes, paprika, 
tomaat, cashewnoten, teriyaki en mangodressing 
 
                                                                               
 

Broodplank bij te bestellen                             5,-                                  
verschillende broodjes en brood met twee dips                     
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       HOOFDGERECHTEN 

STAMPPOTJE                                                     17,-  
Heerlijk spruitenstamppotje met brie 
gegratineerd, paddenstoelen en trostomaatjes  
uit de oven 

SATE VAN VARKENSHAAS                                  18,- 
Gemarineerde varkenshaas met satésaus, 
kroepoek, zoetzure komkommer, sla en een 
portie friet 

KROKETTEN DUO        (   )                                 14,- 
Keuze uit 2 Hereford rundvleeskroketten, 
vleesvrije kroketten (vegan) of kaas/rucola 
kroketten met sla en frietjes 

VARKENSHAAS MEDAILLONS                            23, - 
Varkens medaillons, groente en 
bospaddenstoelen roomsaus met   
aardappelkroketjes 

KOGELBIEFSTUK                                                   24- 
Kogelbiefstuk, groente, gegratineerd  
stamppotje en een rode wijn/balsamico saus 

ZALMFILET                                                              23,- 
Zalmfilet met een topping van spinazie en feta, 
groente, een anijssausje en frietjes 

HAMBURGER     (   )                                            17,- 
Een rundvlees burger op een broodje met 
ontbijtspek, tomaat, rode ui, andalouse saus en 
een portie friet 
 

                           
  

 

        = vegetarisch                                  
                               

       (   ) = kan ook vegetarisch (vleesvervanger) 

                                        

 

 

 

         LEKKERE TREK 

NACHO’S UIT DE OVEN                              7,50 
Gegratineerde tortillachips met salsasaus  
en crème fraîche 
- kleine portie    5. 
 
PORTIE BITTERBALLEN                                   8,-                                      
Hereford rundvlees bitterballen met            
mosterd 

OLD AMSTERDAM BITTERBAL                  8,- 
6 kaas bitterballen met een mango 
chutney  

PORTIE OLIJVEN                   5,- 
Italiaans gemarineerde olijven 

BROODPLANKJE                                                5,- 
Verschillende broodjes en brood met  
twee dips 

CHRISTOFFELGEBAK                                        4,- 
Ambachtelijk gebakken door onze bakker 

APPELGEBAK                                                      4,- 
Ambachtelijk gebakken door onze bakker 

 
 

TOETJES 

DAME BLANCHE                                                     8,- 
Brownies, 3 bolletjes vanille-ijs met warme 
chocoladesaus, pistache crunch en slagroom  

TOET TOET    2.0                                                      8,- 
Twee bolletjes kaneelijs geplet tussen 
kletskoppen, warme kersen en een bakje 
vanillesaus 

CHAI TRIFFLE                                                           8.- 
Een mouse van mascarpone en een chai 
melange, met cranberry compote, speculaas en 
slagroom 
 

 



  

 

 


