Station Lievelde
(Hollands)

BITES

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!

Doesburgse mosterdsoep
met spekjes
Salade
met gekarameliseerde brie en perzik
Pasteitje kalfsragout
met homemade ragout
Kabeljauwkroket
met knoflooksaus
Buikspek
langzaam gegaard met ahornlak
Oesterzwam bitterbal met mosterd

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. Frisse salade
59. Friet met mayo

Kids marenu
t/m 12 ja

(Italiaans)

Voor
1.

14.
15.

Zalm
op de huid gebakken met Bernaisesaus
Sateetje van de varkenshaas
met pindasaus
Witvis
gegrild, met wittewijnsaus
Miniburger met cheddarkaas
Ossenhaas met pepersaus
Kippenpootje
van Achterhoekse kip met BBQ-saus
Hete bliksem
stamppotje met verse worst en jus
Oma’s draadjesvlees
malse sukade uit de streek
Broodje pulled pork
met smokey BBQ-saus

Na
16. Oma’s appeltaart
17. Appeltjes in vanilleroom
18. Lieveldse Hangop
uitgelekte boerenyoghurt met aardbei

50.
51.
52.
53.

Tomatensoepje
Frikandel
Spareribje
Kroket

54.
55.
56.
57.

Kipnuggets
Kibbeling
Patatje met
Bolletje ijs

Station Madrid

Station Rome

(Spaans)

Voor

Voor

/m

( Entradas)

(Primi piatti)
34.
19. Zuppa di pomodoro
		
pomodori tomatensoep
35.
20. Cocktail di Granchiolino 		
Italiaanse garnalencocktail
36.
21. Carpaccio tradizionale
van de ossenhaas
37.
22. Prosciutto di Parma con Melone
ham met meloen
23. Arancini di riso
Siciliaanse risottorijstbal
24. Lancia Caprese spiesje met
38.
mozzarella, basilicum en tomaat

Hoofd

(Secondi Piatti)
25. Tagliatella Carbonara
lintpasta met romige saus van kaas,
spek en ei
26. Vega Lasagna				
vegetarische groenten lasagne
27. Pesce poon rosso con pomodoro 			
rode poon met tomatensaus
28. Spaghetti al ragù
spaghetti met kalfsragout
29. Pollo Sambuca
kipdijfilet in Sambuca-saus
met peperkorrels
30. Ravioli funghi e tartufi
pastakussentje met paddenstoelensaus

Na

(Dolci)
31. Tiramisu alla mamma
volgens geheim recept
32. Gelato Italiano Italiaans schepijs
33. Cioccolato fresco chocolademousse
: VEGA

/m: VEGA MOGELIJK

www.locolievelde.nL

Sopa de zanahoria-curry
wortel-currysoep
Gamba Pil Pil garnalen in paprika
knoflookolie met rode peper
Loco nacho’s
met gehakt, kaas en chilisaus
Uienringen met knoflooksaus

		

/m

Hoofd

( P l a t o s p r i c ip a l e s )

Chipolata
Catalaans kipworstje met tomatensaus

39. Costillas de cerdo
gemarineerde spareribs met chilisaus
40. Tortilla Vega
vega wrap met humus, paprika,
courgette, mozzarella en zontomaat
41. Escalivada 				
Catalaans ovengerecht met champignon,
paprika, aardappel, courgette en aubergine
42. Pulpo Pil Pil
octopus in pikante knoflookolie
43. Paella rijstgerecht met groenten,
zeevruchten, vis en kip
44. Albondigas						
gehaktballetjes in pittige tomatensaus
45. Pincho de pollo
spies van gemarineerde kippendij
46. Pulled Seta broodje pulled oesterzwam

Na

(Postres)

47. Crema Catalana Licor 43
vanilleroom met likeur 43
48. Churro’s con chocolate
krokant tarwedeeg met chocoladesaus
49. Monchou de Cereza monchou met kersen

