STATION LIEVELDE

STATION ROME

VOOR

VOOR

(Hollands)

Elk weekend
onbeperkt
à la carte eten
Hollands-, Italiaans-,
en Spaanse tapas
We nemen je mee in onze Locomotief Express met
een culinaire reis door al het lekkers dat de Hollandse,
Italiaanse en Spaanse keuken te bieden heeft. Je kan
in- en uitstappen wanneer je wilt. Of je nu opstapt in
Rome of Madrid, je komt altijd weer thuis in Lievelde.
Proef de pure smaken van de Hollandse en Mediterrane
keuken en geniet zoveel je wilt. We wensen je een
prettige reis!

1.
2.

3.
4.
5.
6.

HOOFD
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Al ons rund-, varkens- en kippenvlees komt van lokale
boerderijen uit onze streek. Achterhoekse kwaliteit,
waarvan we weten waar het vandaan komt. Dus van
boer tot slachterij en slagerij hebben we het beste vlees
voor u geselecteerd. Eerlijk is heerlijk!

Apart bij te bestellen:
58. Rauwkost
59. Friet met mayo

KIDS

MENU

t/m 12 jaar

Mosterdsoep met spekjes en bosui
/m
Huzarensalade huisgemaakte
rundvleessalade met augurk
en een gekookt eitje
Pasteitje met champignonragout
met homemade ragout
Courgette carpaccio
met geroosterde tuinbonen en tzatziki
Kibbeling
met knoflooksaus
Kroket de Babette vegetarische kroket
volgens recept van onze keukenprinces

14.
15.

Witvis met hollandaise saus
Sateetje van varkenshaas
met pindasaus
Hollands vispotje met verschillende
vissoorten, afgeblust met wittewijnsaus
Miniburger met cheddarkaas
Ossenhaas met pepersaus
Groene asperges
met hollandaisesaus
Preistampot
met verse worst en jus
Gepofte zoete aardappels
met crème fraîche
Broodje pulled pork
met smokey BBQ-saus

NA
16. Oma’s appeltaart
17. Monchou
ons beroemde huisgemaakte dessert
18. Bokkenpootjes mousse met bokkenpoot 		
crumble

50. Tomatensoepje

54. Kipnuggets

51. Frikandel

55. Kibbeling

52. Spareribje

56. Patatje met

53. Kroket

57. Bolletje ijs

(Italiaans)

STATION MADRID
(Spaans)

VOOR

( E N T R ADA S )

(PRIMI PIATTI)
19. Zuppa di pomodoro
		
pomodori tomatensoep
20. Melone con gamberi e basilico		
meloen met garnaal en basilicum
21. Carpaccio tradizionale
van de ossenhaas
22. Prosciutto di Parma con melone
meloen omwikkeld met parmaham
23. Salmone affumicato
gerookte zalm gevuld met roomkaas
24. Bruschetta
met tomaten-kruidensalsa

HOOFD

(SECONDI PIATTI)
25. Tagliatella Carbonara
lintpasta met romige saus van kaas,
spek en ei
26. Lasagne vegane			
vegetarische lasagne
27. Gamba Sambuca
gamba’s in sambucasaus
28. Penne funghi tartufo
penne met champignon-truffelsaus
29. Bistecca steak met
chimichurri en Parmezaanse kaas
30. Gnocchi di tomato gnocchi met
tomatensaus en Parmesaanse kaas

NA

(DOLCI)
31. Tiramisu alla mamma
volgens geheim recept
32. Gelato Italiano Italiaans schepijs
33. Witte chocolademousse

: VEGA

/m: VEGA MOGELIJK

www.locolievelde.nL

34. Atún Derretido bruschetta met
tonijn en gesmolten cheddar kaas
35. Calamares con salsa de ajo
inktvisringen met huisgemaakte
knoflooksaus
36. Loco nacho’s
met gehakt, kaas en chilisaus
37. Aros de cebolla
uienringen met knoflooksaus                       

/m

HOOFD

( P L AT O S P R I C I PAL E S )

38. Pincho de pollo
kipspies met een licht pittige roomsaus
39. Costillas de cerdo
gemarineerde spareribs met chilisaus
40. Gamba Pil Pil garnalen in
paprika-knoflookolie met rode peper
41. Filet de lomo varkenshaas met paprikasaus
42. Salsa de pimentón de pescado blanco
gegrilde witvis met paprikasaus
43. Falafel
broodje falafel met tzatziki
44. Albondigas						
gehaktballetje in pittige tomatensaus
45. Entrevado de Iberico
langzaam gegaarde buikspek afgelakt
met ahorn lak
46. Taco con chili
taco met chili con carne

NA

(POSTRES)

47. Crema Catalana volgens traditioneel recept
48. Churro’s con chocolate
krokant tarwedeeg met chocoladesaus
49. Parfait de vainilla
vanille parfait met frambozensaus

