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FOODFOOD

Eitjes uit de pan
Tot 17.00 uur. 
2 sneedjes boerenbrood en 3 eieren

BUITENWIPPER .................. 7,95
Uitsmijter met ham en kaas

SPEK MET EI ...................... 7,95

BOERENOMELET ................ 7,95

OMELET SPECIAL ............. 11,50
Boerenomelet met
gekruide biefreepjes en kaas overbakken

Lunchgerechten
Tot 17:00. Met heerlijk boerenbrood

2 RUNDERKROKETTEN ......... 7,50
Met Limburgse mosterd

2 GARNALENKROKETTEN ..... 8,95
Met citroenmayonaise

CUP & VINO .......................10,25
SANDWICH POLLO
Kip, Parmaham en rucolamayonaise

CUP & VINO .......................10,25
SANDWICH SALMONE
Zalm, komkommer en bieslook roomkaas

CUP & VINO SANDWICH ......10,25
GEZOND
Old Amsterdammer, ham, ei, tomaat,
komkommer, ijsbergsla en truffelcrème

TOSTI TRICOLORE ................ 5,95
Ham & kaas. Driekleuren tosti 
bruin/tomaat/wit brood. Deze is ook 
verkrijgbaar in alleen wit of bruinbrood

TOSTI VIDEEKE .................... 9,95
Driekleuren tosti bruin/tomaat/wit brood 
met huisgemaakte kippenragout

KIPPENPASTEITJE/VIDEEKE ..8,50
Huisgemaakte kippenragout in
ragoutbakje met een verse salade

Luxe broodjes
Keuze uit een witte of bruine bol

BROODJE GEITENKAAS ........ 9,25
Groene pesto, geitenkaas, rucola,
walnoten en honing-mosterddressing

BROODJE PITTIG GEHAKT .... 9,25
Met kaas overbakken en
smokey BBQ-saus 

BROODJE BRIE .................... 9,25
Uit de oven. Brie, appel, 
walnootjes, rucola en honing

BROODJE CESARE ............... 9,50
Cesare dressing, gemarineerde kip, 
ijsbergsla, ei, Parmezaanse kaas
en cherrytomaatjes

BROODJE BISTECCA ..........10,95
Vers gebakken biefreepjes,
paprika, rode ui, courgette,
champignons en truffelcrème

BROODJE ITALIANA  ............. 9,95
Uit de oven. Groene pesto, 
tomaat, mozzarella, Parmaham,
Parmezaanse kaas en balsamicocrème

BROODJE CARPACCIO  .......10,50
Rundercarpaccio, 
Parmezaanse kaas, rucola en truffelcrème

LUNCH TRIO  .....................10,50
Huisgemaakt soepje, boerenbrood
met runderkroket en boerenbrood
met pollo of tonno

Warme focaccia
CHOBRIZO ...........................9,00
Paprika tapenade, chorizo,
brie en rode ui

CAPRESE.............................8,50
Tomaat, mozzarella, pesto en rucola

POLLO ................................8,50
Kip, Parmezaanse kaas en sweet chili

Soep
Onze soepen worden geserveerd met luxe 
boerenbrood en een huisgemaakt sausje

TOMATENSOEP
Piccolo .................................. 4,00
Grande .................................. 6,00

UIENSOEP GEGRATINEERD ..........
Piccolo .................................. 4,50
Grande .................................. 6,50

SEIZOENSSOEP ..........................
Piccolo .................................. 4,50
Grande .................................. 6,50

Salades
Wij serveren bij alle salades boerenbrood 
en een huisgemaakt sausje

INSALATA ..........................15,95
BISTECCA 
Salade met gekruide biefreepjes,
champignons, papikra, courgette
en truffelcrème

INSALATA ..........................14,95
CARPACCIO
Salade met rundercarpaccio,
Parmezaanse kaas, zongedroogde
tomaatjes en truffelcrème

INSALATA ..........................13,95
FORMAGGIO DI CAPRA
Geitenkaas, walnoten en
honing-mosterddressing

INSALATA ..........................15,95
SALMONE - SCAMPI
Salade met gerookte zalm en
in roomsaus gewokte scampi’s

Bambini
Voor de kinderen

MINI PIZZA .......................... 3,95

TOSTI WIT BROOD ................ 3,95
Ham en kaas 

FRIETJES ............................ 3,50
Met appelmoes

FRIETJES MET EEN SNACK ...5,95  
Met appelmoes en keuze uit
kipnuggets, frikandel,
kroket of bitterballen

POFFERTJES ....................... 5,95  

CROISSAINT ........................ 2,95

MINI PASTA .......................... 7,95
Met tomatensaus

Voor allergenen informatie kunt u zich 
wenden tot het personeel!
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Voorgerechten
HUISGEMAAKTE ........... 4,00 P.ST.
BRUSCHETTAS
Keuze uit:
- Caprese
- Rode pesto - Parmaham
- Groene pesto - Geitenkaas
- Avocado - Zalm
- Mystery Special

PANATIERA .......................... 4,75
Ambachtelijk wit breekbrood. 
Met huisgemaakte kruidenboter en dipsaus

PANATIERA FORMAGGIO ....... 6,50
Ambachtelijk wit breekbrood
met een gratinee van Italiaanse kaas en 
een dipsaus

CARPACCIO DI MANZO .......10,95
Carpaccio van ossenhaas met een 
rucolasalade, zongedroogde tomaat, 
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en 
truffelcrème

CARPACCIO TONNO ............10,95
Carpaccio van tonijn
met wasabimayonaise, 
zoetzure groenten en rucola

OSEBOS ...................... 10,95 P.P.
TAPAS PIATTO
Soepje, olijven, calamaris,
chicken bites, bruschetta,
mini loempia’s en dipsaus

SCAMPI’S EN CHORIZO ........ 9,50
IN KNOFLOOK
Scampi’s en chorizoblokjes gewokt
in een knoflookroomsaus

GEGRATINEERDE.................. 6,95
CHAMPIGNONS
Champignons overbakken met kaas
in de oven

Hoofdgerechten
PASTA
VARKENSHAASPUNTJES .... 16,95
Met tagliatelle en een pesto roomsaus

SCAMPI VS CHORIZO ......... 16,95
Met penne en een knoflook roomsaus

Deze pasta’s zijn ook vegatarisch te bestellen

Pizza                                                                             

PIZZA MARGHERITA .............. 7,95
Met tomatensaus, mozzarella
en olijfolie

HAWAII ................................ 8,95
Met tomatensaus, mozzarella,
Limburgse achterham en ananas                                                                                         

PESTO PARMA ...................10,50
Met tomatensaus, rode pesto, 
Parmaham, rucola, zongedroogde tomaat, 
aceto balsamico, pijnboompitten en 
Parmezaanse kaas                                                                                                         

SALAMI TARTUFO ................. 9,95
Met tomatensaus, mozzarella,
salami al tartufo en zwarte olijf                                                              

VERDE ................................. 9,50
Met tomatensaus, mozzarella,
rode ui, paprika, courgette,
champignons en tomaat                                                                                                                     

TONNO ................................ 9,50
Met tomatensaus, mozzarella,
tonijn, rode ui en kappertjes

SALMONE ............................ 9,50
Met tomatensaus, mozzarella,
zalm en courgette                                          

FUNGHI ............................... 8,95
Met tomatensaus, mozzarella,
champignons en oregano                                                                                                                     

QUATRO FORMAGGI ...........10,50
Met tomatensaus, mozzarella,
gorgonzola, Parmezaanse kaas en
oude kaas                                      

CUP & VINO .......................10,50
Met tomatensaus, mozzarella,
chorizo, feta, zwarte olijf en rucola                                                                                           

Voor allergenen informatie kunt u zich 
wenden tot  het personeel!

Desserts
KINDERIJSJE / .....................3,50
SENIORENIJSJE
2 bolletjes vanille met
keuze uit aardbeien of
chocolade saus

DAME BLANCHE ...................5,95
2 bolletjes vanille, 1 bolletje
chocolade, slagroom en
chocolade saus

COUPE CARAMELLO .............5,95
2 bolletjes vanille, 1 bolletje
caramel, caramelsaus, slagroom
en stroopwafel

COUPE OREO ......................5,95
3 bolletjes vanille, Oreo crumble,
Oreo koekjes en slagroom

COUPE MALAGA ...................5,95
CON CILIEGIE
2 bolletjes vanille, 1 bolletje malaga,
warme kersen en slagroom

HUISGEMAAKTE TIRAMISU ....6,50

CRÈME BRÛLÉE ...................6,50

TRIO VAN CHOCOLADE .........7,95
Parfait, witte chocolademousse
en brownie

SELECTIE KAZEN ...............12,50
Selectie van onze
mooiste geaffineerde kazen,
geserveerd met brood, stroop
en chutney

VISGRECHTEN
Onderstaand visgerechten worden 
geserveerd met friet en verse salade.

GEULFOREL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18,95
OP ITALIAANSE WIJZE
Gevuld met tomaat, rode ui en italiaanse 
kruiden

CATCH OF THE DAY...... .DAGPRIJS
Vraag aan onze medewerkers

VLEESGERECHTEN
Onderstaande vleesgerechten worden 
geserveerd met friet en verse salade.

TRUFFELBURGER ...............15,95
Hamburger van 100% rundvlees met oude 
kaas, truffelcrème, rode ui en rucola

SPICY VEGGIE BURGER ......15,95
Groenteburger met augurk, sla,
burgersaus en rode ui

SPARERIBS........................17,50

VARKENSOESTER ...............17,50
Keuze uit saus: peper-, champignon-, 
stroganoffsaus of vleesjus

WIENER SCHNITZEL ...........15,50
Keuze uit saus: peper, champignon
of stroganoffsaus

RUNDERSPIES ...................18,50
Runderbavette (250gr) met
een funghi-truffelsaus

HUISGEMAAKTE SATÉ (KIP) ..16,95

BIEFSTUK ..........................18,50
Keuze uit saus: peper-, champignon-,
stroganoffsaus of vleesjus

CHEF’S SPECIAL..........DAGPRIJS
Vraag aan onze medewerkers
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TIP! 
OOK LEUK OM CADEAU TE GEVEN

High tea ‘ in de Dil ‘
€ 24,95 P.P

* Overheerlijke hartige hapjes
* Koude en warme gerechten
* Verse jus d’orange
* Een assortiment van verrassende zoetigheden
* Onbeperkt thee (max. 2 uur)

RESERVEREN:

Gelieve 2 dagen van te voren de high tea te reserveren. Minimaal 2 personen.

High Wine
Houdt u van een goed glas wijn in combinatie met bijpassende hartige hapjes?
Dan is High Wine iets voor u en bent u bij Cup&Vino bij het juiste adres!

WAT IS HIGH WINE?

High Wine is de nieuwe, hartige variant van High Tea. Bent u geen liefhebber van zoete 
hapjes, maar wel van de gezelligheid die het samenzijn teweeg brengt dan is High Wine 
echt iets voor u. Deze manier van luxe borrelen is dé nieuwe trend! U ontvangt een glas 
bubbels en vervolgens 2 glaasjes huiswijn die naar eigen wens ingevuld kunnen worden 
(rood of wit). De keuken zal bij de verschillende wijnen bijpassende hapjes serveren. U 
geniet hierdoor van een goede combinatie van beide.

HIGH WINE ‘CUP & VINO’

€ 25,00 P.P

* Glaasje Marsuret Prosecco
* 2 glazen wijn naar keuze
* 2 Bruschettas
* Een selectie van onze overheerlijke antipasti en mooiste kazen

RESERVEREN:

Geen reservering nodig.

Wist je dat...?

ER VERSCHILLENDE WANDELROUTES
BIJ ONS STARTEN EN EINDIGEN?

WIJ OOK VERSCHILLENDE
WANDELARRANGEMENTEN HEBBEN?

             WIJ HET LEUK ZOUDEN VINDEN ALS JE EEN 
             REVIEW ACHTERLAAT OP FACEBOOK, GOOGLE
             OF TRIPADVISOR?

WIJ VANAF NOVEMBER TOT EN MET MAART IEDERE        
VRIJDAG EEN PIZZA AVOND ORGANISEREN? 
ONBEPERKT PIZZA ETEN VOOR €15,- P.P.

             WIJ VOOR GROTE GROEPEN GRAAG EEN 
             ARRANGEMENT SAMENSTELLEN?

ONZE LOCATIE OOK ZEER GESCHIKT IS VOOR
SPECIALE GELEGENHEDEN? VRAAG NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN!

             WIJ HET ALTIJD LEUK VINDEN OM NIEUW                         
             PERSONEEL OP TE LEIDEN?




