TAPAS & FINGERFOOD:
Lookbroodjes gegratineerd met kaas (2st)

6.00 €

Portie gegrilde gamba staarten met looksaus (4st)

8.00 €

Bordje  Serano ham & olijven

8.00 €

Bordje Chorizo salami & olijven

8.00 €

Portie gefrituurde tongreepjes tartare

9.00 €

VOORGERECHTEN:
Carpaccio van rundsvlees

17.00 €

met Parmezaanse schilfers
Wijngaardslakken Elzassers wijze

12.50 €

(roomlook kruiden saus met spek en champignons)
Huisgemaakte kaaskroketten (4st)

10.00 €

Scampies in de roomlook saus

16.00 €

VIS SOEP

Menu service 12.00U-14.00u en 18.00u -21.00u

8.00 €

Bouillabaisse noordzee vissoep

19.00 €

met schaaldieren & Noordzee vis

SALADES

Salade met gefrituurde tongreepjes en tartaar saus 20.00 €
Salade met lauwe geiten kaas en Acacia honing

18.00 €

Salade met gebakken spekreepjes

16.00 €

Scampies salade met appeltjes en kerrie dressing

18.00 €

NAGERECHTEN:

Lookbroodjes gegratineerd met kaas
***
Hoofdgerecht:
Spaghetti Bolognese
of
Spaghetti maison
(Pikant, look, room, bolognese)
of
Tagliatelle carbonara (+ 2€)
(Champignons en spek)
of
Tagliatelle veggie (+ 2€)
***
Nagerecht:
Tiramisue
of
Chocolade schuim
of
Vanille ijs

PASTA CLASSICS:

Kleine vis soep

Mayo,ketchup, suppl 2€
Brood en boter inbegrepen

MENU LEKKER ITALIAANS 18.95€

Spaghetti Bolognese
Spaghetti maison
Tagliatelle carbonara (spek&champignons)
Tagliatelle 4 kazen
Macaroni “Alfredo” kaas & ham gegrtineerd
Lasagna al forno PiliPili art
Penne pollo, funghi
(champignons,kip,roomsaus,look,basilicum)

13.50 €
14.00 €
14.50 €
14.00 €
14.00 €
16.50 €
16.00 €

PASTA SPECIALE:

Spaghetti “Vongole” pilipili art
20.00 €
Tagliatelle met scampis, spek en fijne groentjes in romig sausje 20.00 €
Tagliatelle met scampis met room look sausje
20.00 €
Tagliatelle met zeevruchten “frutti di mare”
26.50 €
(Venus schelpen,mossels,langoustines,gamba,krab,messen,jumbo mossels)

WOK GERECHTEN:

Wok met tagliatele ,kippen reepjes ,groentjes en kerrie saus 18.00 €
Wok met rundsreepjes, scampis, wok groentjes en wok saus 20.00 €

VEGGIE PASTA:

Tagliatelle “Funghi & espinaci”  
(Champignons en spinazie,room sausje)
Spaghetti “Pesto”

15.50 €
15.00 €

Tiramisue

7.50 €

Chocolade schuim

7.50 €

Crème brûlée

8.00 €

Warme appeltaart

7.50 €

Warme appeltaart ijs & slagroom

8.50 €

Parfait soufflé “Grand Marnier”

7.50 €

Vanille ijs brésilienne nootjes
met Karamel saus en slagroom

7.50 €

Vanille ijs met bosvruchten en slagroom

7.50 €

Vanille ijs met warme chocolade en slagroom

8.00 €

Dag suggestie nagerecht (suggestief)

8.00 €

NL

VISGERECHTEN:
LUNCH MENU 14.95€

Dag suggestie visbereiding

22.00 €

Kabeljauwfilet Zeebrugse wijze
(fijne groentjes,zeevruchten,kreeftjes saus)

23.00 €

(Enkel in de week van 12.00u tot 14.00u)

Kabeljauwfilet
op bedje van spinazie, witte wijnsaus

22.00 €

Voorgerecht:

Zeebaars pepersaus & appeltjes

24.00 €

Noordzee vispalet kreeftjessaus
(met zeevruchten)

25.00 €

Tagliatelle met zeevruchten
26.00 €
(mossels,venus schelpen,messen,langoustine,gamba,krab,tapijtschelpen)
Pasta-friet, purée inbegrepen
Extra bord friet suppl 3€ /warme of koude groentjes suppl 5€

VLEESGERECHTEN &
GEVOGELTE:
Steak natuur salade
Pepersaus-Champignonsaus- provençale + 3€

22.00 €

Varkenshaasje met tuingroenten
Pepersaus-Champignonsaus

18.00 €

Kipfilet natuur salade
Pepersaus-Champignonsaus + 3€

16.00 €

Kalf escalope” Milanese” PiliPili art
24.00 €
Tomato tartare, spinazie, spek & Parmaham,kaassaus gegratineerd

Noordzee vissoep
Of

PiliPili

BISTRO- RESTO CLASSICS CUISINE-PASTA

Kaas kroketten met knapperig slaatje (2st)

***
Hoofdgerecht:
Dag suggestie visbereiding
Of
Varkenshaasje met pepersaus & tuingroentjes
Of
Wok met kip ,tagliatelle en wokgroentjes ,kerrie sausje
Of
Kipfilet met champignon roomsaus
Of
Spaghetti Bolognese
Of

Kalfs escalope à la Romana

23.50 €

Veggi tagliatelle (+ 2 €)

Osso-Bucco Milanese (specialiteit)

25.00 €

(champignons,spinazie,roomsausje)

DE KAART
12.00 - 14u30 / 18u15 - 21u30

