
            
            
            
Voorgerechten:          
            
Knuffelcarpaccio Noudus       € 14,50 
(rundercarpaccio  met spekjes, balsamico, kaas en noten, zaden en mesclumsla)  
Sop,sop en sop         €  7,50 
(3 verschillende sopejes om te proeven)        
Broodplankje         €  6,00 
(Ambachtelijk brood met smeersels)        
Salade olde molkerij        €  9,50 
(mesclumsla met 3 soorten kaas en pesto)       
Salade geitenbrie         € 9,50  
(meslumsla met honing en noten)         
             
Pizza’s:
            
Pizza Kees (ui en tonijn, kappertjes en kaas)   € 14,50
Pizza Edwin (ui en shoarma en kaas)   € 16,50
Pizza Jacob (ham, spek, shoarma, salami)   € 16,50
Pizza Jeroen
(3 verschillende kaas, champignons en pepertjes )  € 15,50   
Pizza Petra (tomaat en kaas)     € 12,50
Pizza Vera (ham, kaas en ananas)    € 13,50
Pizza Carolien( ui, salami, paprika, pepertjes)   € 15,50
Pizza met z’n drieen
(kleine pepperoni, fromaggi en tonijn)    € 17,50
Pizza Marije (tomaat kaas en salami)    € 13,50
Pizza 3d (spek, ham, kip, ananas, paprika, kaas,)* € 18,50     
Pizza Chef         € 17,50     
Pizza Seliane (vegetarische pizza)   € 17,00    
Kinderpizza       €   9,50    
Sla voor bij de pizza      €   4,50    
             
 Lasagne:            
 vlees, vis of vegetarisch    € 17,50    
             
 * hierbij doneert u € 2,00 voor ons nieuwe trije doarpen skutsje
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