La Delizia
Lunchkaart
Huisgemaakte soepen

€ 5,00

geserveerd met brood

Tomatensoep
Soep van de dag

Eiergerechten

€ 7,50

Uitsmijter ham met jong belegen kaas
Uitsmijter La Delizia – Specialiteit van het huis
Omelet Toscane met ui en verse tomaat
Omelet naturel

Club sandwich
Sandwiches wordt gereserveerd met friet
Club sandwich met kip
Club sandwich met kaas
Club sandwich met zalm

€ 7,50
€ 7,50
€ 9,95

Warme panini

€ 7,50

Boerenbeenham en jong belegen kaas
Gegrilde kip met jong belegen kaas en tapenade
Pittige salami en jong belegen kaas
Gerookte zalm met rode ui, kappertjes en mosterd-dillesaus
Geitenkaas met walnoten en gedroogde tomaat

Voor de kinderen
Portie patat
Tosti ham en kaas
Twee sneetjes brood met hagelslag
Tosti hawaï

€ 2,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,50

High Tea
Wilt u even gezellig bijkletsen met uw vriend of vriendin met een tafel vol lekkers? Dan bent
u bij ons op een goede adres! Wij serveren hier in Barneveld de enige High Tea met een
Italiaans tintje. Wij serveren hiervoor zoet en hartigs.
High Tea per persoon

€ 16,50

Luxe broodjes
Keuze uit: bruin of wit brood

Gezond
Boerenbeenham met kaas, sla, komkommer, tomaat

€ 5,00

Twee kroketten met mosterdsaus op een sneetje brood

€ 6,95

Warme beenham
Boerenbeenham, sla, gebakken ui en honing-mosterdsaus

€ 8,95

Carpaccio
Carpaccio met Parmezaanse kaas, rucola, pesto en pijnboompitten

€ 8,50

Parmaham
Parmaham met sla, tomaat, pijnboompitten en mosterdsaus

€ 8,50

Gegrilde kip
Kip met ui, paprika, sla, Parmezaanse kaas en Island dressing

€ 8,50

Tonijn
Tonijn met sla, rode ui, paprika en kappertjes

€ 8,50

Zalm
Zalm met sla, komkommer, rode ui en mosterd-dillesaus

€ 8,50

Vegetarische broodjes

€ 8,50

Keuze uit: bruin of wit brood
Humus met sla, gegrilde groente
Geitenkaas met rucola, noten en jam of honing
Falafel met gegrilde groenten
Warme mozzarella met pesto, rucola en tomaat

Maaltijdsalade ’s
Wordt geserveerd met brood

Geitenkaas
Carpaccio
Gegrilde kip
Zalm
Gamba’s
Tonijn

€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95
€ 11,00
€ 11,00

Gebak van het huis!
Huisgemaakte appelgebak met slagroom
Cheesecake
Gebak van de dag

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Heerlijke smoothies om uw dag mee te beginnen!
Verse jus ‘d orange
Banaan met melk en appel
Mango met jus ‘d orange
Framboos met ananas smoothie

€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Warme dranken
Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Dubbele espresso
Latte Macchiato
Warme chocomelk met slagroom

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Thee naar keuze
Thee assorti
Verse muntthee met honing
Thee met gember, citroen met honing

€ 2,00
€ 3,00
€ 3,50

Frisdranken
Naar keuze
Crodino
Fles plat of bruisend water

€ 2,50
€ 3,50
€ 5,00

Bieren
Peroni Nastro Azzurro (Italiaans bier)
Wit bier
Radler
Alcoholvrij bier

€ 2,75
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Wijn
Wit
Rood
Rose

€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

