DINER
- VANAF 17.00 UUR -

LEKKER OM TE DELEN
Broodplankje (2 á 3 personen) 										4,75
Wit en bruin breekbrood, geserveerd met kruidenboter, zeezout en olijfolie
Pizzabrood													4,75
Gebakken pizzabodem met knoflookkruiden olie
Bruschetta 													5,50
Met huisgemaakte tomatensalsa, gegratineerd met kaas
Bruschetta Geitenkaas											6,50
Met walnoot en balsamicostroop
Nacho’s 													7,50
Met tomatensalsa, rode ui en kaas, geserveerd met een chili-dip

VOORGERECHTEN
Gebakken champignons										7,50
Diverse soorten champignons in knoflookolie, geserveerd met krokante crostini’s
Carpaccio 													9,00
Van malse runderlende, met pijnboompitjes, truffelmayonaise, rucola en oude kaas
Gamba’s 													9,00
Voor u gepeld; Gebakken in knoflook-peper olie en geserveerd met breekbrood

= vegetarisch

= glutenvrij (let op: in onze keuken worden verse pizza’s gebakken)

DINER
- VANAF 17.00 UUR -

SOEPEN
Tomatensoep 												5,75
Romige tomatensoep met gehaktballen, met crème fraîche
Soep van de dag												5,75
Informeer bij uw gastvrouw/heer
Onze soepen worden geserveerd met breekbrood en kruidenboter

MAALTIJDSALADES
Caesar salade 												12,50
De klassieker met kip, gebakken spek, gekookt ei, oude kaas, croutons en een
caesardressing
Salade geitenkaas 											12,50
Met zongedroogde tomaat en seizoensgroenten

Salade Gamba’s		
										14,50		
Een goedgevulde salade met rode ui, komkommer, tomaat, in knoflook
gebakken gamba’s en een pittige wasabi-mayonaise

= vegetarisch

= glutenvrij (let op: in onze keuken worden verse pizza’s gebakken)

DINER
- VANAF 17.00 UUR -

HAMBURGERS
De klassieke hamburger
									16,00
200 gram medium gebakken rundvlees, geserveerd met cheddar kaas,
uitgebakken spek, ui, augurk en whisky-cocktailsaus
Robert’s kipburger 											15,00
Een huisgemaakte burger van verse kippendij, met koolsla, tomaat en ui
Vega burger
											16,50
Een vegetarische burger, met ui, rucola, tomaat en een huisgemaakte honing-tijm saus
Onze burgers worden geserveerd met friet

VISGERECHTEN

Visproeverij 		
											18,50 		
Wisselende trio van vis, geserveerd met een wittewijnsaus
Vis van de week											
Informeer bij uw gastvrouw/heer

Dagprijs

Onze vis wordt geleverd door IDA Visservice te Joure

VEGETARISCH
Vegetarische stoofpot 										17,50
Rijk gevulde stoofpot van seizoensgroenten

= vegetarisch

= glutenvrij (let op: in onze keuken worden verse pizza’s gebakken)

DINER
- VANAF 17.00 UUR -

VLEESGERECHTEN
Varkensmedaillons
										17,50
Van de varkenshaas, geserveerd met een champignonroom saus
Tournedos (200 gr) 											27,50
In de pan gebakken, met een pepersaus
Steak van de week									
Informeer bij uw gastvrouw/heer

Dagprijs

KUILART KLASSIEKERS

Saté van kippendij			
								17,50		
Zachtgegaarde saté van kippendij. Geserveerd met satésaus, pinda’s en kroepoek

Schnitzel De Kuilart 											17,75		
In de oven gegratineerd met gebakken ui, champignons en kaas
Spareribs 													18,75
Huis gemarineerde spareribs, met knoflooksaus en onze huisgemaakte currysaus
De hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen, een frisse salade en
friet

= vegetarisch

= glutenvrij (let op: in onze keuken worden verse pizza’s gebakken)

DINER
- VANAF 17.00 UUR -

VOOR ONZE KLEINE ETERS
Kipnuggets													7,50
Kroket													7,50
Frikandel													7,50
Spareribs													8,50
Gemarineerde kipspies met satésaus en kroepoek 						8,50
Kibbeling							 						8,50

Geserveerd met friet en appelmoes

= vegetarisch

= glutenvrij (let op: in onze keuken worden verse pizza’s gebakken)

PIZZA’S

- OOK VOOR AFHAAL, VANAF 17.OO UUR Margherita 													 8,00
Tomatensaus en kaas
Salame													 9,00
Tomatensaus, kaas en salami
Proscuitto												
Tomatensaus, kaas en ham

9,00

Vegetariano 												 9,00
Tomatensaus, kaas, paprika, ui, champignon, olijven en courgette
Hawaï 													 9,50
Tomatensaus, kaas, ham en ananas
Tonno 													10,00
Tomatensaus, kaas, knoflook, ui en tonijn
Rucola 													10,00
Tomatensaus, kaas, rucola en Parmezaanse kaas
Pollo 														10,00
Tomatensaus, kaas, kip, mais, ui en champignon
Rustica
												11,00
Tomatensaus, kaas, ham, salami, ui en champignon
Quattro Stagioni 											11,00
Tomatensaus, kaas, ham, salami, olijven en paprika
Pesto			
											11,00
Tomatensaus, kaas, kip en pesto
Bolognese		
											11,50
Tomatensaus, kaas, ui en gehakt

= vegetarisch

= glutenvrij (let op: in onze keuken worden verse pizza’s gebakken)

PIZZA’S

- OOK VOOR AFHAAL, VANAF 17.OO UUR Mama Mia 												11,00
Tomatensaus, kaas, ham, salami, mais, ui en jalapeños
Parma 													12,00
Tomatensaus, kaas, mascarpone, Parmaham en rucola
Basilico
												12,50
Tomatensaus, salami, gorgonzola, basilicum
Formaggio 													13,50
Tomatensaus, gorgonzola, mozzarella en Parmezaanse kaas
Shoarma 													14,50
Tomatensaus, kaas, ui, knoflook en shoarma
Frutti di Mare 												14,50
Tomatensaus, kaas, knoflook en diverse soorten vis
Pizza De Kuilart [Tip]											14,50
Tomatensaus, kaas, salami, ui, champignons, mozzarella, gorgonzola, olijven, rucola
en knoflook
Carne Buona 												14,50
Tomatensaus, kaas, champignons, gehakt, spek, salami, ham, ui, paprika en knoflook

Per extra ingrediënt komt er € 1,00 boven op de prijs
Voor een kindermaatje kunt u € 2,50 van de prijs halen
Per extra shoarma of zeevruchten komt er € 3,00 boven op de prijs

= vegetarisch

= glutenvrij (let op: in onze keuken worden verse pizza’s gebakken)

NAGERECHTEN
Kinderijsje													 4,25
Twee bolletjes ijs, aardbeiensaus, slagroom en een leuke verrassing
Dame Blanche 												6,00
Boerenroomijs met chocoladesaus, slagroom en Bastogne crumble
Chocolade taartje
										6,50
Warm chocoladetaartje geserveerd met boerenroomijs en slagroom
Nougat 													6,75
Een ijstaartje van nougat roomijs met een noten crumble topping, met slagroom
Sinaasappel-yoghurt 											6,75
Van yoghurtroomijs, sinaasappelgelei en biscuit, met slagroom
Latte Macchiato 											7,00
IJstaartje van latte macchiato roomijs met een meringuekroon, met slagroom

Onze ijsspecialiteiten worden geleverd door Otelli IJs en Patisserie

