


COFFEE, WINE AND DINE!

Bij ons kunt u genieten van uitstekende koffies, 
die onze barista`s stuk voor stuk met de hand 
maken.

Maar ook voor een goed glas wijn en een vers 
bereide maaltijd zit u hier goed. Wij hechten veel 
waarde aan deskundig advies en hoogwaardige 
service en delen onze passie voor wijn en koffie 
graag met u.

Team Cup & Vino Landelijk Euverem

Voor meer informatie zie onze website. 
www.cupandvino.nl

Angelo Hubens en Chris Dormans

FREE WIFI: cupandvino1
LIKE US ON FACEBOOK!

www.facebook.com/cupandvinoeuverem



Artisti del Gusto
BARISTA
Artisti del Gusto zijn speciale barista’s of smaak kunstenaars. Je wordt niet zomaar een barista. 
Een barista mag zich pas zo noemen als hij – of zij – passie, toewijding en competentie weet 
te vertalen in de kunst om klanten te ontvangen en te verwennen, om hen te verrassen 
en te begeleiden bij hun ontdekking van de wereld van Illy waar kunst en wetenschap 
samenkomen. Het bereiden van een perfect kopje koffie is daarbij uiteraard verplicht.

ARTISTI DEL GUSTO
Artisti del Gusto is een exclusief project van Illy, bedoeld voor barista’s die hun beroep willen 
verheffen tot ware kunst. Illy beloont en ondersteunt hen daarbij door hen in de gelegenheid 
te stellen hun unieke competenties verder te ontwikkelen en door de juiste instrumenten 
aan te bieden.

OFFICIËLE TRAININGSLOCATIE
Cup & Vino Landelijk Euverem is een officiële trainingslocatie van Illy. Tevens kunt u ook een 
barista cursus volgen bij ons. Voor meer informatie zie onze website. www.cupandvino.nl

TAKE AWAY
Niet alleen de koffies zijn voor take away, maar ook onze lekkerste broodjes, salades enz. 
kunt u bij ons afhalen. Bel uw bestelling even door of kom gewoon binnen lopen en drink een 
lekker koffietje tijdens het wachten aan de bar...

Coffee 2 go

MEENEEM
ESPRESSO

MEENEEM
CAFFÈ LUNGO                                                

MEENEEM
CAPPUCCINO                                                                            

MEENEEM
LATTE                                     

MEENEEM
THEE

1,40      2,40

1,60      2,60                           

1,90                                              

2,10      

1,60

SOLO      DOPPIO



DRINKS

Koffie 
CAFFÈ LUNGO  2,40   3,60
Mild en aromatisch,
met een fraaie crèmelaag

RISTRETTO  2,30   3,50
Een shot van espresso,
voller van smaak

ESPRESSO  2,30   3,50
Pittig, sterk en vol van
smaak met een fraaie crèmelaag

ESPRESSO
MACCHIATO  
Een espresso met
een kleine schuimlaag

NAKED FILTER ESPRESSO  3,60
Dubbele espresso
voor de echte liefhebber 

CAPPUCCINO  
Met opgeroomde
warme melk

FLAT WHITE 3,90 
Grotere cappuccino
met dubbele espresso                                                         

LATTE MACCHIATO 3,20   4,40
Veel opgeroomde
warme melk met een espresso

WIENER MELANGE  
Caffè lungo met
slagroom en cacao       

CAFFÈ LATTE 
Caffè lungo met
veel warme melk                       

DECAFÉ 
Bovenstaande koffie’s
ook cafeïnevrij mogelijk

SOLO     DOPPIO
Koffie met
DOM CAFFÈ ......................... 6,50
Caffè lungo met DOM
Benedictine en verse slagroom

BAILEY’S CAFFÈ .................. 6,50
Caffè lungo met Bailey’s
en verse slagroom

ITALIAN CAFFÈ ..................... 6,50
Caffè lungo met Amaretto
en verse slagroom

KISS OF FIRE ....................... 6,50
Caffè lungo met Cointreau,
Tia Maria en verse slagroom

FRENCH CAFFÈ .................... 6,50
Caffè lungo met Remy Martin
en verse slagroom

SPANISH CAFFÈ ................... 6,50
Caffè lungo met Tia Maria
en verse slagroom

MEXICAN CAFFÈ ................... 6,50
Caffè lungo met Kahlua
en verse slagroom

IRISH CAFFÈ ........................ 6,50
Caffè lungo met Irish Whiskey
en verse slagroom

LIMBURGSE CAFFÈ .............. 6,50
Caffè lungo met Els Lavera
en verse slagroom

2,80           

3,20           

2,80           

COFFEE FLAVOUR ............. 0,50
In combinatie met bovenstaande
koffie’s. Hazelnoot, Caramel, Kaneel,
Chocolade, Amandel en Vanille

2,50           



DRINKS

Cup en Vino IJskoffie
 
Volgens Italiaans recept!

CAFFÈ FRAPPÉ VANILLE ...... 5,20
Ijskoffie met vanille roomijs,
espresso, melk en slagroom

CAFFÈ GHIACCIATO .............. 4,00
Originele Italiaanse ijskoffie
met espresso, vanille en ijsblokjes

CAFFÈ FRAPPÉ CARAMEL ..... 5,20
Ijskoffie met caramel roomijs,
espresso, melk, slagroom
en stroopwafeltjes

CAFFÈ FRAPPÈ .................... 5,50
FRANGELICO
Ijskoffie met vanille roomijs,
espresso, melk, hazelnootlikeur
en slagroom

Thee
THEE PER KOPJE ................ 2,40

THEE PER KANNETJE .......... 4,00

CHAI LATTE ........................ 4,00
Met verse slagroom en cacao      

VERSE MUNT THEE ............. 3,25

Lekkers voor bij de koffie
Kijk voor ons wisselend assortiment
vlaaien en taarten in onze vitrine
of vraag onze medewerker

LIMBURGSE VLAAI ........ V.A. 3,25                                                                          

MUFFINS ............................ 2,50

BROWNIE OF BLONDIE ........ 3,20

WAFEL ................................ 2,75
Met poedersuiker 

WAFEL MET KERSEN ............ 4,95
Met slagroom

Milkshakes
MILKSHAKE ........................ 4,50
Vanille, aardbei, chocolade
of banaan

OREO SHAKE ...................... 5,00
Vanille ijs met Oreo crumble

Zuivel
WARME CHOCOLADEMELK ... 3,00
(Nutricia) per mok

HOTCHOCSPOON ................ 4,00
Choco puur, M&M’s choco
of witte choco

VOLLE MELK ....................... 2,30

VERSE SLAGROOM ............. 0,50
Lekker veel



DRINKS

Bieren van het vat
GULPENER PILSNER 0,2L0.2 2,30
Premium pilsner 5%, toegangelijk en toch 
karaktervol met een subtiele hopsmaak die 
precies de juiste hoeveelheid bitterheid 
geeft

GULPENER CHATEAU NEUBOURG 
5,5% superieur pilsner dat zijn naam dankt 
aan het kasteel Neubourg, gelegen op een 
steenworp afstand van Cup&Vino. bekroond 
met een european beer star award en 
uitgeroepen tot beste pilsner van Nederland.
0,3L 3,50 / 0,2L 2,50

SEIZOENSBIER .................... 3,50
In ieder jaargetijde een passend speciaalbier: 
Gulpener Lentebock, Biologisch Ur-Weizen, 
Herfstbock en Wintervrundj.

GERARDUS BLOND .............. 3,75
6,5% Gerardus blond is een sprankelend 
bitter kloosterbier met een kruidige 
smaakaanzet. Specerijen en hop geven 
dit licht zoete bier zijn rijke en ronde 
smaakbeleving.

GERARDUS DUBBEL ............ 3,75
7% Kloosterbier. Gerardus Dubbel is een 
zeer eigentijds en vooral eigenzinnig bier. 
Rijk en kruidig. De goede proever herkent 
zelfs noten en cederhout.

GERARDUS TRIPEL .............. 3,75
8,5% Tripel kloosterbier. Krachtig 
meergranen blond bier, ongefilterd. 
Verschillende kruiden en specerijen zoals 
koriander, steranijs en kaneel geven dit bier 
een prachtige smaak.

GERARDUS PROEFPLANKJE .7,75
Gerardus blond, dubbel en tripel in een 
kleiner formaat voor de echte fijnproever. 

Bieren onder de dop
LA CHOUFFE........................ 4,25
8% Goudblond ongefilterd Ardens speciaal 
bier met hergisting op vat en fles. Frisse, 
fruitige en moutige smaak met een toets 
van koriander en hop.

DE KONINCK APA ................. 3,75
5,2 % Amberkleurig speciaalbier van hoge 
gisting. Soepele aanzet, fluweelzacht aroma 
en een hopbittere afdronk.

TRIPEL KARMELIET ............... 4,25
8,4% een complex goud- tot bronskleurig 
bier met een romige schuimkraag. Dit komt 
onder meer door de gebruikte granen, 
maar ook door een beperkt gebruik van 
Stiermarkse hop, het overvloedig kruiden en 
het fruitig karakter (banaan en vanille) van 
de huisgist.

DUVEL ................................. 4,25
8,5% Blond speciaalbier met hergisting op 
de fles. Licht fruitig, droog aroma, welgehopt 
en met een licht bittere nasmaak.

LEFFE BLOND ...................... 3,75
6,6% Authentiek blond abdijbier waar een 
vleugje bitterheid doorschemert. Toetsen 
van vanille en kruidnagel zorgen voor een 
extra zachte, volle smaak.

GULPENER OUDBRUIN ......... 3,50
3% Heerlijk zoet en zacht met tonen van 
karamel en cacao. Wordt in het zuiden ook 
gebruikt om sjoes te maken.

GRIMBERGEN DUBBEL  ........ 4,25
6,5% Lichtzurig en zachtzoet, vrij korte 
afdronk waarbij het zoete blijft hangen. Een 
ideaal wandelbiertje

GULPENER BIOLOGISCH  ..... 3,50
UR-WEIZEN
5,3% Honderd procent biologisch tarwebier. 
De smaakbeleving begint licht bitter, maar 
verandert onverwacht in zacht zoet. Met 
een korte, subtiele bitterheid in de afdronk. 
Accenten van kruidnagel en tarwe zorgen 
voor verfijning.

LIEMANS FRUITESSE............ 3,25
3,8% Op echte krieken gerijpt rood Belgisch 
fruitbier. Zacht mousserend, verfrissend 
en aangenaam zoet. Fruitige accenten van 
kriek, framboos, bosbes, vlierbes en aardbei.

AMSTEL O% ......................... 3,50
0,0% Geheel alcoholvrij bier met de 
vertrouwde smaak van Amstel.

AMSTEL RADLER /  ............... 3,50
AMSTEL RADLER 0,0%
2% Amstel Radler is een natuurlijke mix van 
Amstelbier en citroenwater. Zeer verfrissend 
en lekker voor na het sporten, of voor op het 
terras.

Bieren onder de dop



DRINKS

CHOCOMEL / FRISTI ............. 2,50

APPELSAP / ......................... 2,50
SINAASAPPELSAP

RIVELLA / GINGER ALE ......... 2,50

0.5 LTR CHAUDFONTAINE ..... 4,00
ROOD / BLAUW

VERSE JUS D’ORANGE ........ 3,50

Frisdranken
COCA COLA / ....................... 2,40
LIGHT / ZERO

CHAUDFONTAINE ................. 2,40
ROOD / BLAUW / CITROEN

SPRITE / TONIC / .................. 2,40
BITTER LEMON

FANTA ORANGE / CASSIS ..... 2,40

ICE TEA / ICE TEA GREEN...... 2,50

JONGE JENEVER ................. 3,00

ELS LA VERA ....................... 3,00 

GRAPPA............................... 4,50

JAMESON WHISKY ............... 4,50 

ABSOLUT VODKA ................. 4,50

MARTINI BIANCO .................. 4,50

MALIBU ............................... 4,50

VIEUX .................................. 4,50 

SAFARI ................................ 4,50

PERNOD .............................. 4,50

JÄGERMEISTER .................... 3,00

SCHROBBELÈR .................... 3,00

COGNAC .............................. 4,50

AMARETTO ........................... 4,50

LIMONCELLO ....................... 4,50

SAMBUCCA .......................... 4,50 

FRANGELICO ....................... 4,50

GRAND MARINIER ................ 4,50 

D.O.M. BENEDICTINE ............ 4,50

LIQUOR 43 .......................... 4,50

DRAMBUIE ........................... 4,50

TIA MARIA ............................ 4,50

BAILEY’S ............................. 4,50

KAHLUA .............................. 4,50

COINTREAU ......................... 4,50 

BACARDI ............................. 4,50

Likeuren en sterke drank

Cocktails
APEROL SPRITZ ................... 6,25
Aperol, Prosecco, spuitwater
en sinaasappel

LIKEUR 43 SPRITZ ............... 6,25
Liqor 43, prosecco en spuitwater

LIMONCELLO SPRITZ ........... 6,25
Limoncello, prosecco, 
spuitwater en limoen

HUGO ................................. 6,25
Vlierbloesemsiroop, prosecco,
spuitwater en munt

MOJITO ............................... 6,25
Rum, spuitwater, munt,
limoensap en suiker

PIGGELIN ............................ 6,25
Meloenlikeur, wodka, 
en sprite

GIN TONIC ........................... 7,50
Gin Bombay, tonic en limoen

Gin Mare, tonic en rozemarijn ................. 8,95
 
Hendrick’s Gin, tonic en komkommer . 8,95



DRINKS

BUBBELS

PROSECCO – SUPERIORE 
DI VALDOBBIADENE DOCG - 
AZIENDA AGRICOLA MARSURET
100% Prosecco - In de neus een fijn en 
elegant bouquet van bloemen en fruit. Een 
droge en frisse smaak, krachtig en goed 
in balans. Ideaal als aperitief en voor elk 
moment
GLAS 7,00 / FLES 39,00

WITTE WJINEN

SUPÈRBIO PINOTGRIGIO GRILLO-
SICILIA IGT - VINICOLA DECORDI
70% Grillo 30% Pinot Grigio – Aroma’s van 
vers geoogste appels en rijpe meloen. 
Goede structuur, intens en goed in balans.
GLAS 3,75 / FLES 19,00

CHARDONNAY - CASCINA 
GHERCINA - PIEMONTE DOC 
100% Chardonnay – Na fermentatie onder 
gecontroleerde temperaturen volgt een 
rijping van 6 maanden “Sur Lie“. Dit geeft 
de wijn een volle en stevige smaak, maar is 
toch elegant. Aroma’s van peren, abrikozen 
en banaan met licht kruidige hint.
GLAS 4,50 / FLES 25,00

PORT

RODE PORT
W&J Graham’s Fine Ruby Port.
GLAS 3,75

WITTE PORT
W&J Graham’s Fine white Port
GLAS 3,75

ROSE WIJNEN

IL MEDAGLIONE ROSÉ - SALENTO 
IGT - LEONE DE CASTRIS
100% Negroamaro – Deze rosé heeft een 
kersenrode kleur. Fruitige en zachte aanzet, 
gevolgd door een verfrissende afdronk. 
Lekker als aperitief, maar past ook
perfect bij voorgerechten, salades en lichte 
pasta’s.
GLAS 4,50 / FLES 25,00

RODE WIJNEN

NEGROAMARO - PUGLIA IGT - 
MASSERIA PIETROSA
100% Negroamaro – Deze wijn heeft een 
intens aroma van klein rood en zwart 
fruit, specerijen en tijm. De aanzet is vol, 
gevolgd door een lange in zwoele afdronk. 
Fermentatie volledig en roestvrijstalen 
vaten.
GLAS 3,75 / FLES 18,50

SUD - PRIMITIVO DI MANDURIA 
DOP - SAN MARZANO
100% Primitivo – Deze primitivo rijpt 5 tot 
6 maanden op eikenhouten vaten. In de 
neus aroma’s van kersen, pruimen, cacao 
en vanille. Fluweelzachte aanzet en warm, 
gevolgd door een zwoele afdronk. Past 
goed bij rood vlees en rijpe kazen.
GLAS 4,50 / FLES 22,50

Wijnen

Beoordeel
ons op



FOOD

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

NACHOS FORMAGGIO .......... 6,75
Tortilla chips, overbakken
met kaas en twee heerlijke dipsausjes

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

NOTENMIX ........................... 3,50

OLIJVEN .............................. 3,50

OUDE KAAS BLOKJES .......... 8,00
Met luxe boerenbrood
en mosterd

WANDELPLENKSKE ............19,95
VAN DE CHEF. 2 PERS.
Bitterballen, Parmaham, oude kaasblokjes, 
Chorizo vs Gamba, gerijgd brood, mosterd, 
tappenade, nacho’s en olijfjes

GEMENGDE SNACKS (10) ......6,00

BITTERBALLEN (10) ..............6,00

MINI LOEMPIA’S (10) ............6,00

CRISPY CHICKEN BITES (10) ..7,50

CALAMARIS (10) ..................6,00

MOZZARELLA STICKS (10) .....7,50

GEMENGD .....................8,50 P.P.
BORRELPLANKJE
2 snacks van alle bovenstaande snacks

Borrel Snacks

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

Bruschettas
HUISGEMAAKT  ............ 2,50 P.ST.

Keuze uit:

- Caprese

- Rode pesto - Parmaham

- Groene pesto - Geitenkaas

- Avocado - Zalm

- Mystery Special

Voor allergenen informatie kunt u zich 
wenden tot het personeel!



FOOD

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

BUITENWIPPER .................. 7,95
Uitsmijter. 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 dille roomkaas

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

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 met
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
CHORIZO EN BRIE................9,00
Paprika tapenade, chorizo,
brie en rode ui

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

POLLO ................................8,50
Kip, Pecorinokaas en sweet chili



FOOD

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-mosterdessing

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!



FOOD

Voorgerechten
HUISGEMAAKTE ........... 2,50 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

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 gewok
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 tagliatelle en een knoflook roomsaus

VISGRECHTEN
Onderstaand visgerechten worden 
geserveerd friet en verse salade.

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

CATCH OF THE DAY...... .DAGPRIJS
Met seizoensgroenten

VLEESGERECHTEN
Onderstaande vleesgerechten worden 
geserveerd met friet en verse salade.

DRY AGE ...........................15,95
TRUFFELBURGER
Dry age hamburger van 100% rundvlees 
met Old Amsterdam kaas, truffelcrème, 
rode ui, rucola en friet

SPICY VEGGIE BURGER ......17,50

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

VARKENSOESTER ...............17,50
keuze uit saus: peper, champignon
of stroganoffsaus

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
of stroganoffsaus

CHEF’S SPECIAL..........DAGPRIJS
Vraag aan onze medewerkers



FOOD

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
Grana Padano                                                                                                                     

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 pecorino                                               

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
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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.
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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?




