TAKE AWAY
vrijdag, zaterdag & zondag
Bestellen:

E E T C A F E

0475/52 28 60 of 016/90 66 99

Hoofdgerechten

Voorgerechten

(inclusief puree, krieltjes, rijst, taglia of aardappel in schil)

(inclusief brood)

Suggestie soep 0,5 liter			
Scampi tomatensaus, look of lookroom
Scampi van de chef 				

€ 5,00
€ 9,00
€ 10,00

Carpaccio van zalm met rucola 		

€ 9,00
€ 10,00
€ 11,00

5 stuks - met saus van prei, witte wijn & zalm
Scampi fritti 6 stuks - met dipsausje		
Rundscarpaccio met rucola & parmezaan

Salades
(inclusief brood)

Salade spek en appel				
€ 13,00
Salade geitenkaas met spek & appel		
€ 15,00
Salade velo 					€ 15,00
met gemarineerde kip, avocado & mozzarella

Salade scampi 				
Salade v/d chef met scampi & gerookte zalm
Salade gerookte zalm 			
Salade surf & turf met parmaham & scampi

€ 15,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00

Pasta & groentenwok

Beenhammetjes met graanmosterd & zuurkool € 18,00
Witloof met kaas & ham “uit den oven”
€ 15,00
Huisbereide videe met koek en fris slaatje
€ 14,00
Stoofpotje van kip met fris slaatje		
€ 14,00
Varkenswangen met witloofslaatje		
€ 16,00
Gelakte ribbekes met slaatje & dipsausje		
€ 16,00
Tongrolletjes met saus van prei, witte wijn & zalm € 16,00
Vissersbordje met 5 vissoorten			€ 16,00
Scampi tomatensaus, look of lookroom
€ 14,00
Scampi v/d chef				
€ 15,00
8 stuks - met saus van prei, witte wijn & zalm

Voor de kids
(inclusief puree, krieltjes, rijst, taglia of aardappel in schil)

Kinderspaghetti 				
€ 8,00
Balletjes met krieken, tomatensaus of appelmoes € 9,00
Kipsnippers met appelmoes 			
€ 9,00
Kinder videe met koek				€ 10,00
Kids ribbeke met dipsausje			€ 10,00

(inclusief brood)

Dessert

Spaghetti met gehakt & groentjes			€ 11,00
Pasta meatballs 				
€ 14,00

Tarte tatin “het lekkerste appeltaartje!”		
€ 5,00
Chocomousse				€ 5,00

pasta met tomatensaus & gehaktballen

Huisbereide lasagne				€ 13,00
Groentenwok vegetarisch			
€ 13,00
Pasta pesto veggie 				
€ 13,00
Groentenwok met kip, scampi of kip & scampi
€ 14,00
Pasta chef scampi, spekjes & appel, licht romig
€ 14,00
Pasta Velo 					€ 14,00
penne met wokgroenten, spekjes & tomatencoulis
Pasta pesto met kip of scampi			€

14,00

Heeft u een voedselallergie, intolerantie of eet u
graag vegetarisch? Breng ons altijd op de hoogte!
Bestellen: de dag voor afhaal of last minute (op=op)
Afhalen: vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12.00u - 20.00u

www.eetcafe-velo.be

