Station Lievelde
(Hollands)

Voor

BITES

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
Achterhoeks Nägelholt
gedroogde ham
Pasteitje kalfsragout
met Achterhoekse ragout
Garnalenkroketjes met chilisaus
Langzaam gegaard buikspek
Kibbeling met knoflooksaus

2.
3.
4.
5.
6.

Hoofd
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kabeljauw met mosterdsaus
Varkenshaas gevuld met brie
Schnitzel met stroganoffsaus
Miniburger mini bol en cheddar
Ossenhaas met pepersaus
Gemarineerde kipvleugel
Boerenkool met rookworst en jus
Bakbloedworst met gebakken appeltje
Runder bavette in eigen jus

Na
Apart bij te bestellen:
55. frisse salade
56. friet met mayo

(Italiaans)

(Spaans)

Voor

Voor

( Entradas)

(Primi piatti)
1.

Elk weekend
onbeperkt
à la carte eten

Station Madrid

Station Rome

16. Oma’s appeltaart
17. Boerenjongens ijs
18. Bitterkoekjespudding

19. Pommodori tomatensoep
20. Carpaccio tradizionale
van de ossenhaas
21. Funghi trivolati
gegrantineerde champignons
22. Tartaro di salmone
gerookte zalmtartaar
23. Bruchetta met tomaat
basilicum en Parmezaanse kaas

v

v

(Secondi Piatti)
24. Spaghetti alla Carbonara
met spekjes, ui en kaassaus
25. Ravioli funghi e tartufi
pastakussentje met paddenstoelensaus v
26. Pollo con salvia e pancetta
kip met salie en mager spek
27. Spezziatino di vitello
runderstoofpotje
28. Kalfsribeye met rucola Parmezaanse
kaas en chimichurry
29. Pesce bianco con crosta d’erbe
malse witvis met kruidenkorst

menu
s
Kit/d
m 12 jaar

47.
48.
49.
50.

Tomatensoepje
Frikandel
Spareribje
Kroket

51.
52.
53.
54.

Kipnuggets
Kibbeling
Patatje met
Bambino ijsje

v

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

37. Albóndigas con salsa de tomate
gehaktballetjes in tomatensaus
38. Costillas de cerdo gemarineerde
spareribs met chilisaus
39. Patattas Bravas gefrituurde
zoete aardappel met chilisaus
40. Verduras a la brasa
gemarineerde gegrilde groenten
41. Calamares a la romana gefrituurde
inktvisringen met knoflooksaus
42. Filete salmón
zalmfilet met vadouvansaus
43. Pincho moruno kruidige vleesspies
van varkenshaas
44. Pincho de pollo
spies van gemarineerde kippendij

v
v

Na

(Dolci)
30. Tiramisu alla mamma
volgens geheim recept
31. Italiaans schepijs
32. Witte chocolademousse

v

Hoofd

v

Hoofd

Na

33. Gazpacho
frisse koude tomatensoep
34. Gamba al ajillo garnalen
in pikante knoflookolie uit de oven
35. Loco nacho’s
met gehakt, kaas en chilisaus
36. Uienringen met knoflooksaus

(Postres)

45. Crema Catalana
vanilleroom met krokant laagje
46. Churro Nutella gefrituurde deegstengel
met kaneelsuiker en Nutella dip
www.locolievelde.nL

