MENUKAART

Welkom in ons restaurant. Hier kunt u sfeervol genieten van
onze voorgerechten en heerlijke pizza’s en pasta’s.
Of kiest u liever voor onze befaamde schotels en grillspecialiteiten?
Hoe dan ook, liefhebbers van vlees en vis hebben volop keuze.
En uiteraard is er ook volop keus in vegetarische gerechten.
Heeft u specifieke wensen? Laat het ons weten.
Wij wensen u een prettig verblijf in ons restaurant.

Ahmed Alsayed
eigenaar Pyramide

FRISDRANKEN
Pepsi, Pepsi Max, Sisi, 7-up 						
€ 2,50
Tonic, Bitterlemon, Cassis 						€ 2,50
Rivella Original, Rivella Cranberry 					
€ 2,50
Sourcy Mineraalwater blauw / rood 				
€ 2,50
Appelsap, Fristi, Chocomel 						€ 2,50
Lipton Ice Tea, Lipton Ice Tea Green 					
€ 2,75
Verse jus d’orange 							€ 3,50

BIEREN
Heineken 									€ 3,00
Amstel 									€ 3,00
Hertog Jan 									€ 3,00
Peroni (Italiaans)								€ 3,50
Radler 									€ 3,00
Wieckse Witte 								€ 3,00
Rose bier (seizoensgebonden) 					
€ 3,00
				

ALCOHOLVRIJE BIEREN					
Heineken 0,0 								€ 3,00
Amstel 0,0 									€ 3,00
Radler 0,0 									€ 3,00
Wieckse Witte 0,0 							€ 3,00

WIJNEN
Rode wijnen					Glas		1/2 liter
Huiswijn 						€ 3,50
€ 10,00
Chianti 						€ 3,75
€ 11,00
Lambrusco 						€ 3,50
€ 10,00
Merlot 						€ 3,75
€ 11,00

1 liter
€ 19,00
€ 20,00
€ 19,00
€ 20,00

Witte wijnen
Huiswijn (droog of zoet) 			
€ 3,50
Lambrusco 						€ 3,50
Canei 						€ 3,50
Chardonnay 					€ 3,75

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 11,00

€ 19,00
€ 19,00
€ 19,00
€ 20,00

Rose wijnen
Huiswijn 						€ 3,50
Chardonnay rose 					€ 4,00

€ 10,00
€ 12,00

€ 19,00
€ 21,00

WARME DRANKEN
Thee 										€ 2,00
Koffie 									€ 2,25
Cappuccino 								€ 2,50
Espresso 									€ 2,00
Latte 										€ 2,75
Latte Macchiato 								€ 2,75
Warme chocolademelk							€ 2,75
Warme chocolademelk met slagroom 				
€ 3,00
Verse muntthee met honing 						
€ 2,50

HAPJES
Appelgebak 								€ 3,00
Appelgebak met slagroom 						€ 3,50
Blokjes kaas (6 stuks) 							€ 3,50
Portie bitterballen (6 stuks) 						
€ 4,50
Warme bittergarnituur (8 stuks) 					
€ 5,50

VOORGERECHTEN
Stokbrood met kruidenboter 						€ 4,00
(Huisgemaakt brood met huisgemaakte kruidenboter)

Stokbrood de luxe 							€ 6,50
(Huisgemaakt brood met tzatziki, kruidenboter en olijven)

Porzione Di Olive 								€ 3,50
(Portie olijven in olijfolie en knoflook)

Tzatziki 									€ 4,50
(Griekse yoghurt met komkommer en knoflook + huisgemaakt brood)

Bruschette 									€ 4,50
(Geroosterd brood met tomaten in olijfolie en knoflook)

Saganaki 									€ 6,50
(Griekse gebakken fetakaas met honing)

Gamberetti al forno 							€ 7,50
(Garnalen uit de oven in een romige fetakaas en
tomatensaus, licht pikant)

Chicken Drummets							€ 5,50
(6 stuks gepaneerde kipdrummets)

Prosciutto e melone 							€ 8,00
(Parmaham met meloen)

Garnalencocktail 								€ 8,00
(Hollandse garnalen met rucola en verse basilicum
in cocktailsaus)

Carpaccio 									€ 8,50
(Flinterdunne ossenhaas met pijnboompitten,
rucola en parmezaanse kaas)

Antipasto fantasia 							€ 9,00
(Verschillende kleine hapjes)

SALADES
Insalata mista 								€ 5,00
(Gemengde salade)

Insalata con tonno 							€ 7,00
(Gemengde salade met tonijn)

Insalata caprese 								€ 7,00
(Tomatensalade met verse buffelmozzarella en verse basilicum)

Insalata di salmone 							€ 8,00
(Gemengde salade met gerookte zalm in cocktailsaus)

Insalata di pollo 								€ 7,50
(Gemengde salade met gegrilde kipfilet in mayonaise saus)

Insalata fantasia 								€ 9,00
(Fantasie van kok)

SOEPEN
Tomatensoep
Kippensoep
Champignonsoep
Broccolisoep

				
				
				
				

(Alle soepen worden geserveerd met huisgemaakt brood)

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

BROODJES
Broodje shoarma
(Gegrild vlees)

Broodje reuze shoarma

				

€ 6,00

				

€ 7,50

				

€ 8,00

(Grote gegrild vlees)

Broodje shoarma speciaal

(Grote gegrild vlees met ui, paprika, champignons en gesmolten kaas)

Broodje shoarma Hawaï

			

€ 8,00

			

€ 8,00

				

€ 8,00

				

€ 7,00

				

€ 8,50

(Grote gegrild vlees met ananas en gesmolten kaas)

Broodje kipfilet

(Gegrilde kipfilet met ui, paprika, champignons)

Broodje kipfilet Hawaï

(Gegrilde kipfilet met ananas en gesmolten kaas)

Broodje reuze kipdöner
(Gegrilde kipdöner)

Broodje shaslick

(Gegrilde varkenshaas met ui, paprika, champignons)

Broodje reuze lamsshoarma
(Gegrild lamsvlees)

Broodje kebab

(Gegrild gekruid rundergehakt)

Tosti ham/kaas

(Pita brood ham en kaas, sla en komkommer)

Tosti Hawaï

				

€ 8,50

				

€ 7,50

				

€ 3,00

			

€ 3,50

(Pita brood met ham, kaas en ananas, sla en komkommer)
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Tosti gezond

				

(Pita brood met ham, kaas, ei, en gemengde salade)

Tosti speciaal

			

€ 6,00

				

€ 8,50

(Pita brood met gegrild vlees en gemengde salade)

Kapsalon shoarma

(Gegrild vlees met friet, salade en gesmolten kaas)

Kapsalon kipdöner

				

(Gegrilde kipdöner met friet, salade en gesmolten kaas)

Kapsalon kipfilet

€ 4,00

				

€ 8,50
€ 8,50

(Gegrilde kipfilet met friet, ui, paprika, champignons en gesmolten kaas)

(Alle broodjes worden geserveerd met gemengde salade en sauzen naar keuze)

KINDERMENU’S
Pizza Bambino
(Tomatensaus, kaas en ham of salami)

Kinder menu 1

				

€ 6,00

				

€ 7,50

(Friet, salade en naar keuze: shoarma, kip of kebab)

Kinder menu 2

				

€ 5,50

(Friet, salade en naar keuze: kroket of frikadel)

(Alle kindermenu’s worden geserveerd met appelmoes en mayonaise)

Catering op locatie of een
uitgebreid buffet in ons restaurant?
Catering op locatie is mogelijk vanaf 15 personen en kost € 15 per persoon.
Liever een feest(je) vieren in ons restaurant? Kies dan voor ons uitgebreide buffet.
Dat kan vanaf 15 personen en kost € 19 per persoon (inclusief twee consumpties).
U kunt ook kiezen voor dit buffet in combinatie met onbeperkte consumpties
(bier, fris en wijn). Dat is mogelijk vanaf 15 personen en kost € 27 per persoon.
Informeer naar de mogelijkheden!

SCHOTELS (VLEES)
1 - Shoarma

				

€ 12,50

				

€ 13,00

(Gegrild vlees)

2 - Shoarma speciaal

(Gegrild vlees met ui, paprika ,champignons en gesmolten kaas)

3 - Kebab

				

(Gegrild gekruid rundergehakt met gebakken ui, paprika en champignons)

4 - Shashlik

				

(Gegrilde varkenshaas met ui, paprika en champignons)

5 - Pyramide speciaal

€ 17,50

				

€ 14,00

				

€ 14,00

				

€ 13,00

				

€ 13,00

6 - Alexandrië
7 - Caïro

(Shoarma met bruine bonen in bolognese saus)

8 - Luxor

(Shoarma met gesmolten kaas)

9 - Kipfilet

(Gegrilde kipfilet met ui, paprika en champignons)

10 - Kipfilet Hawaï

				

€ 14,00

				

€ 12,50

				

€ 17,50

(Gegrilde kipfilet met ananas en gesmolten kaas)

11 - Kipdöner

(Gegrilde kipdöner)

12 - Hurghada

(Spareribs en kipfilet met ui, paprika, champignons)

13 - Ismailia

				

(Shoarma en kipfilet met ui, paprika, champignons)

14 - Cleopatra

€ 14,00

				

(Shoarma, shashlik en 3 stuks kebab)
(Shoarma met spaghetti in bolognese saus)

€ 13,00

				

(Shoarma met shashlik en ui, paprika en champignons)

€ 14,50
€ 15,00

15 - Nefertite

				

€ 15,50

				

€ 15,50

				

€ 15,50

(Shoarma en 4 stuks kebab)

16 - Sphinx

(Shoarma en 2 stuks lamskoteletten)

17 - Ramses

(Kipfilet en shashlik met ui, paprika en champignons)

18 - Ra

(Shoarma en spareribs)

19 - Hawaï

				

€ 16,50

				

€ 13,50

				

€ 16,50

(Shoarma met ananas en gesmolten kaas)

20 - Miami

(Shashlik en 4 stuks kebab met ui, paprika en champignons)

21 - Lams shoarma

				

€ 14,00

				

€ 15,00

(Gegrild lamsvlees)

22 - Lams shoarma speciaal

(Gegrild lamsvlees met ui, paprika, champignons en gesmolten kaas)

23 - Suhaj

				

(Kipfilet en 4 stuks kebab met ui, paprika en champignons)

24 - Toetanchamon (mixed grill 2 personen)
(Shoarma, kipfilet, shashlik, kebab en spareribs)

25 - Mix Aida (mixed grill 3 personen)

(Shoarma, kipfilet, shashlik, kebab en spareribs)

26 - Mix Farao’s (mixed grill 4 personen)
(Shoarma, kipfilet, shashlik, kebab en spareribs)

€ 16,00

		

€ 37,50

		

€ 55,00

		

€ 75,00

SCHOTELS (VEGETARISCH)
27 - Falafel

			

€ 10,00

(Gefrituurde kikkererwten met koriander en peterselie, 6 stuks)

28 - Mix groente

		

€ 11,00

(Gemengde groente met room tomatensaus en gesmolten kaas)

(Alle schotels worden geserveerd met pitabroodjes,
aardappelschijfjes, gemengde salade en sauzen)

OVENGERECHTEN EN DEEGGERECHTEN
1 - Lasagne

				

(Laagjes deeg met gehakt, bolognesesaus, bechamelsaus en kaas)

2 - Lasagne Gorgonzola

				

€ 12,00

				

€ 11,50

(Laagjes deeg met gehakt, bolognesesaus, gorgonzola kaas,
bechamelsaus en kaas)

3 - Cannelloni

(Pastarollen gevuld met gehakt in tomatensaus en kaas)

4 - Lasagne Spinazie

				

(Laagjes deeg met spinazie, gehakt, bolognesesaus en kaas)

5 - Lasagne Di mare

€ 11,50

				

(Laagjes deeg met diverse vissoorten, tomatensaus,
bechamelsaus en kaas)
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€ 12,00
€ 13,50

OVENGERECHTEN EN DEEGGERECHTEN (VEGETARISCH)
6 - Ravioli

				

(Pastakussentjes gevuld met spinazie, met tomatenroomsaus en kaas)

7 - Lasagne Vegetarisch

				

(Laagjes deeg met diverse soorten groente, bechamelsaus en kaas)

8 - Cannelloni Spinazie

				

(Pastarollen gevuld met ricotta en spinazie in tomatensaus en kaas)

€ 12,50
€ 11,50
€ 11,50

(Alle ovengerechten worden geserveerd met gemengde salade en stokbrood met kruidenboter)

GRILLSPECIALITEITEN
1 - Spareribs
(keuze uit hot, BBQ of zoete saus)

2 - Lamskotelet (5 stuks)

				

€ 15,00

				

€ 16,00

(met champignon-, peper-, gorgonzola- of uien roomsaus)

3 - Biefstuk (225 gram)

			

(met champignon-, peper-, gorgonzola- of uien roomsaus)

4 - Entrecote (250 gram)

			

(met champignon-, peper-, gorgonzola- of uien roomsaus)

5 - Rib Eye (300 gram)

			

(met champignon-, peper-, gorgonzola- of uien roomsaus)

6 - Ossenhaas (250 gram)

			

(met champignon-, peper-, gorgonzola- of uien roomsaus)

7 - T-bone steak (450 gram)

			

(met champignon-, peper-, gorgonzola- of uien roomsaus)

8 - Varkenshaas (300 gram)

€ 19,50

€ 15,00

				

				

(Gegrilde kipfilet met gorgonzolasaus of fruit roomsaus)

12 - Kipsaté

€ 18,50

				

(Gepaneerd kalfsvlees met gebakken ui, paprika en champignons)

11 - Pollo Speciaal

€ 18,00

€ 16,00

(3 stuks gegrilde varkensfilet met ham en gesmolten kaas)

10 - Wiener Schnitzel

€ 17,50

			

(met champignon-, peper-, gorgonzola- of uien roomsaus)

9 - Scalopa

€ 16,00

				

€ 16,00
€ 14,00
€ 14,50

(Gegrilde kipfilet met ui, paprika en saté saus)

(Alle grillspecialiteiten worden geserveerd met aardappelschijfjes en gemengde salade)

VISGERECHTEN
Pangafilet
Zalmfilet
Kabeljauwfilet
Gamba’s (5 stuks)
Mix vis (4 soorten vis)

				
				
				
				
			

€ 14,00
€ 16,00
€ 18,00
€ 18,50
€ 22,50

(Alle visgerechten worden geserveerd met aardappelschijfjes en warme groente)

PASTA’S (SPAGHETTI/MACARONI/TAGLIATELLE)
1 - Con Zucchine

(Courgettes met roomsaus en uien, spek, ham,
verse basilicum en parmezaanse kaas)

2 - Bologenese

				

€ 11,50

				

€ 11,00

(Gehakt, bolognesesaus met parmezaanse kaas)

3 - Marinara

(diverse vissoorten, met witte wijn,
tomatenroomsaus en parmezaanse kaas)

4 - Carbonara

				

€ 12,50

				

€ 11,50

(Met roomsaus en spek, ei, uien en parmezaanse kaas)

5 - Tagliolini

				

(Spinazie met roomsaus, zalm en parmezaanse kaas)
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€ 12,00

6 - Alla pesto speciaal

				

€ 12,50

				

€ 11,50

				

€ 12,00

(Gebakken ossenhaas met pesto roomsaus en ui,
champignons en parmezaanse kaas)

7 - Alla pollo

(Kipfilet met roomsaus en uien, paprika, champignons
en parmezaans kaas)

8 - Rigatoni Gorgonzola

(Zalm met Gorgonzola roomsaus, verse dille en parmezaanse kaas)

9 - Tagliolini Florentina

				

€ 11,50

(Spinazie met roomsaus en ham, champignons en parmezaanse kaas)

PASTA’S (VEGETARISCH)
10 - Alla pesto

				

(Pesto roomsaus met uien, champignons en parmezaanse kaas)

11 - Vegetaria

				

(Verse groenten met tomatensaus en parmezaanse kaas)

12 - Al pomodoro

				

€ 11,00
€ 11,00
€ 10,00

(Verse tomaten met knoflook en verse basilicum)

(Alle pasta’s worden geserveerd met gemengde salade en stokbrood met kruidenboter)

Catering op locatie of een
uitgebreid buffet in ons restaurant?
Catering op locatie is mogelijk vanaf 15 personen en kost € 15 per persoon.
Liever een feest(je) vieren in ons restaurant? Kies dan voor ons uitgebreide buffet.
Dat kan vanaf 15 personen en kost € 19 per persoon (inclusief twee consumpties).
U kunt ook kiezen voor dit buffet in combinatie met onbeperkte consumpties
(bier, fris en wijn). Dat is mogelijk vanaf 15 personen en kost € 27 per persoon.
Informeer naar de mogelijkheden!

PIZZA’S (VEGETARISCH)
1 - Margherita

							€ 7,50

(tomatensaus, kaas)

2 - Funghi

				

(tomatensaus, kaas, verse knoflook, champignons)

3 - Peperoni

				

(tomatensaus, kaas, champignons, paprika, uien, pikant)

4 - Quattro Formaggi

(tomatensaus, diverse soorten kaas)

5 - Vegetariana

6 - Vegetarisch speciaal

€ 10,00

				

€ 10,50

				

€ 11,00

				

€ 11,00

(tomatensaus, kaas, champignons, verse tomaten,
uien, kappertjes, mozzarella)

€ 8,50

(tomatensaus, kaas, champignons, broccoli, paprika,
uien, olijven, gorgonzola)

7 - Barbaresca

							€ 11,00

(tomatensaus, kaas, broccoli, courgettes, paprika, artisjokken,
asperges, uien, pikant)

8 - Tutti Frutti

(tomatensaus, kaas, vers fruit)

9 - Calzone Spinazie

				

€ 10,00

				

€ 11,50

(tomatensaus, kaas, spinazie, uien, mozzarella, dubbelgevouwen)
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PIZZA’S (VLEES)
10 - Salami									€ 8,50
(tomatensaus, kaas salami)

11 - Prosciutto

(tomatensaus, kaas, ham)

12 - Vulcano

(tomatensaus, kaas, champignons, ham)

13 - Milano

				

€ 8,50

				

€ 9,00

				

€ 10,00

(tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, uien)

14 - Paesana

				

(tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, spek, uien)

15 - Carbonara

(tomatensaus, kaas, rosbief, ham, salami, spek)

16 - Carbonara Speciale

				

€ 11,00

				

€ 12,00

(tomatensaus, kaas, ham, salami, rosbief, uien, spek, ei)

17 - Hawaï

(tomatensaus, kaas, ham, ananas)

18 - Valentino

				

€ 10,00

				

€ 11,00

(tomatensaus, kaas, champignons, salami, rosbief, paprika, uien, olijven)

19 - Galileo

				

(tomatensaus, kaas, champignons, mais, ham, salami, paprika, ei)

20 - Mora

				

(tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, rosbief, paprika, uien)

21 - Quattro Stagioni

				

(tomatensaus, kaas ham, Italiaanse salami, rosbief, spek)

22 - Calzone

23 - Bolognese

€ 11,00

				
				

(tomatensaus, kaas, ham, chorizo, paprika, ui, salami)

26 - Pyramide

(tomatensaus, kaas, shoarma)

27 - Pollo Domonica

€ 11,00

				

(tomatensaus, kaas, ham, ananas, bananen, mozzarella)

25 - Alla Roma

€ 11,00

€ 12,00

(tomatensaus, kaas, gehakt, bolognese, mais, parmezaanse kaas)

24 - Roma

€ 11,00

				

(tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, paprika,
artisjokken, dubbelgevouwen)

€ 11,00

€ 11,00
€ 11,00

				

€ 11,00

				

€ 12,00

(tomatensaus, kaas, ham, gegrilde kipfilet, paprika, ui, ananas)

28 - Calzone Kip

				

€ 12,00

				

€ 12,00

(tomatensaus, kaas, gegrilde kipfilet, champignons,
paprika, uien, dubbelgevouwen)

29 - Pyramide speciaal

(tomatensaus, kaas, champignons, shoarma, paprika, uien)

30 - Fantasia

(fantasie van de kok)

31 - Tricolore

				

€ 13,00

				

€ 11,00

(tomatensaus, kaas, champignons, ham, artisjokken, paprika, uien, ei)

32 - Calzone Shoarma

(tomatensaus, kaas, shoarma, dubbelgevouwen)

33 - Hawaï Speciaal

				

€ 12,00

				

€12,00

(tomatensaus, kaas, ham, gegrilde kipfilet, ananas, mozzarella)

34 - Brenso

				

€ 12,00

35 - Velorenza

				

€ 12,50

				

€ 13,00

				

€ 13,00

			

€ 13,00

(tomatensaus, kaas, champignons, shoarma, uien, artisjokken, pikant)
(tomatensaus, kaas, ham, salami, shoarma, uien, asperges)

36 - Calzone Speciaal

(tomatensaus, kaas, shoarma, gegrilde kipfilet, champignons,
paprika, uien, dubbelgevouwen)

37 - Elisa

(tomatensaus, kaas, parmaham, chorizo, mais, broccoli,
carpaccio en parmezaanse kaas)

38 - Roma Speciaal

(tomatensaus, kaas, champignons, ham, varkenshaas,
paprika, uien, mozzarella)

39 - Carnivora 								€ 13,00
( tomatensaus,kaas,Italiaanse salami, chorizo,kipfilet,
parmaham, spek en mozzarella)

40 - Romeo									€ 13,00
(Tomatensaus, kaas, champignons, Italiaanse salami, spek,ham,
kipfilet, paprika, mais, asperges, ui en knoflook)

PIZZA’S (VLEES EN VIS)
41 - Venezia

				

€ 13,00

				

€ 12,00

				

€ 13,00

(tomatensaus, kaas, champignons, parmaham, salami,
garnalen, gorgonzola, pikant)

42 - Campanera

(tomatensaus, kaas, champignons, ham, rosbief, tonijn,
paprika, asperges, jalapeno)

43 - Capricciosa speciale

(tomatensaus, kaas, champignons, parmaham, salami,

paprika, uien, zalm, tonijn, garnalen, asperges, jalapeno)

44 - Santa d’ Agnola

				

€ 12,00

				

€ 12,00

				

€ 10,00

				

€ 13,00

(tomatensaus, kaas, champignons, Italiaanse salami,
paprika, uien, ansjovis, olijven, jalapeno)

45 - Siciliana

(tomatensaus, kaas, champignons, ham, tonijn,
broccoli, kappertjes, mozzarella, jalapeno)

PIZZA’S (VIS)
46 - Napoletana
(tomatensaus, kaas, ansjovis, kappertjes)

47 - Frutti Di mare

(tomatensaus, kaas, diverse soorten vis, rode uien)

48 - Marinara

				

(tomatensaus, kaas, tonijn, zalm, garnalen, ansjovis)

49 - Al Tonno

(tomatensaus, kaas, tonijn, uien)

50 - Alta Marea

					

51 - Due Sapori

€ 13,00

				

€ 11,00

(tomatensaus, kaas, tonijn, artisjokken, jalapeno)

52 - Barbaresca

				

€ 12,00

					

€ 12,00

(tomatensaus, kaas, champignons, zalm, garnalen,
mosselen, pikant)

53 - Nettuno

(tomatensaus, kaas, tonijn, zalm, artisjokken,
gorgonzola, jalapeno)

€ 11,00

				

(tomatensaus, kaas, champignons, tonijn, garnalen,
paprika, mais, gorgonzola, pikant)

€ 12,50

DESSERTS
Kinderijs

								€ 3,00

(1 bolletje ijs naar keuze vanille, aardbei of chocolade, met slagroom)

Kinderijs met verrassing						€ 3,50
(Vanille-ijs met slagroom in beker met verrassing)

Dame Blanche								€ 4,50
(Vanille-ijs met slagroom en chocoladesaus)

Banana Royal								€ 5,00
(Vanille-ijs met banaan, slagroom en chocoladesaus)

Mont Blanc Royal 							€ 5,00
(Vanille-ijs, advocaat en slagroom)

Tiramisu									€ 5,50
(Tiramisutaart, bolletje vanille-ijs en slagroom, alcoholhoudend)

San Marco 								€ 5,50
(3 verschillende soorten ijs met vers fruit, aardbeiensaus en slagroom)

Brownie									€ 4,50
(Chocoladecake met bolletje vanille-ijs en slagroom)

Baklava									€ 5,00
(Bladerdeeg gevuld met notenmelange, bolletje vanille-ijs en slagroom)

Fantasie van de kok							€ 7,50

SPECIALE KOFFIE’S
Irish Coffee 								€ 5,00
(Koffie met whiskey, bruine suiker en slagroom)

French Coffee								€ 5,00
(Koffie met Grand Marnier of Cointreau en slagroom)

Italian Coffee								€ 5,00
(Koffie met Amaretto en slagroom)

Spanish Coffee

							€ 5,00

(Koffie met Tia Maria en slagroom)

Dokkumer koffie 							€ 5,00
(Koffie met beerenburg en slagroom)

			

Catering op locatie of een
uitgebreid buffet in ons restaurant?
Catering op locatie is mogelijk vanaf 15 personen
en kost € 15 per persoon. Liever een feest(je) vieren in
ons restaurant? Kies dan voor ons uitgebreide buffet. Dat kan vanaf
15 personen en kost € 19 per persoon. Informeer naar de mogelijkheden.

