g

Vivaldi
menukaa

Blader door de kaa

via de hoekjes!

3 GANGEN KEUZE MENU
Voorgerecht

Soep naar keuze
Carpaccio
Champignons in warme romige knoflooksaus
Bruschetta ui de oven
Tomaat met krabsalade
Meloen met serranoham

Ho dgerecht

Biefstuk 150gr.
Biefstuk 250gr. + € 4,00
Gepaneerde varkensschnitzel
Viskoekjes met tartaresaus
Zalmfilet uit de overn + € 3,50
Pasta met kip en champignons in een romige pestosaus
geserveerd met verse frites of aardappelpuree
* gebakken champignons, pepersaus, roomsaus,
champignon-roomsaus of stroganoﬀsaus € 1,50

Nagerecht

Brownie met ijs en slagroom
Ijs met aardbijensaus
Sorbet ijs met slagroom
Slagroomsoesjes (5 stuks)
Koﬃe met een likeurtje

€ 14,95

VOORGERECHTEN
Soep van de dag
dagprijs

Tomatensoep

€ 3,75

kippensoep

Brood met allioli
€ 2,95

Brusche a

Geroosterd brood met tomaat, uitjes, knoflook
en parmezaanse kaas uit de oven
€ 4,50

Tomaat met krabsalade

Torentje van tomaat en krabsalade op een bedje van rucula
€ 4,95

Toast met gerookte zalm

Geroosterd brood met plakjes gerookte zalm en guacamole
€ 6,95

Carpaccio

rundercarpaccio met rucula, pijnboompitjes, parmezaanse
kaas en een dressing van truﬀelmayonaise of pesto
€ 5,95

Champignons

Gebakken champignons in een warme romige knoflooksaus
€ 4,95

Chef ’s voorafje

Trio Vivaldi: carpaccio, klein kopje soep en gerookte zalm
€ 6,25

Meloen met serranoham
€ 5,95

Hollandse garnalencocktail
€ 9,95

Kwa etje van kaas uit eigen huis in
€ 6,95

lodeeg

Gamba’s Vivaldi

in een romige licht pikante saus
€ 9,95

Duo van garnalen- en kaaskroket
7,95

VLEESGERECHTEN
Biefstuk 150 gram

Hollandse biefstuk gebakken in de pan
€ 10,25

Biefstuk 250 gram

Hollandse biefstuk gebakken in de pan
€ 15,50

Entrecôte 250 gram

Supermalse entrecôte gebakken in de pan
€ 15,95

Varkenshaas

Varkenshaas van 175 gram
€ 10,25

Varkenshaas sat

Gemarineerde varkenshaas van de gril met satésaus,
gebakken uitjes en kroepoek
€ 11,50

Kipsat

Gemarineerde kip van de gril met satésaus,
gebakken uitjes en kroepoek
€ 8,95

Kipschnitzel

Gepaneerde kipschnitzel gebakken in de pan
8,95

Schnitzel

Gepaneerde varkensschnitzel gebakken in de pan
8,95

Mixed grill

Biefstuk 100gr, kipfilet 100gr en varkenshaas 100gr
€ 14,95

Spareribbs

Gemarineerde spareribbs uit de oven
€ 14,95

Pasta met kip

Pasta met kip en champignons in een romige pestosaus
€ 9,95
Alle bovenstaande gerechten worden geserveerd
met verse frites of aardappelpuree
* gebakken champignons, pepersaus, roomsaus,
champignon-roomsaus of stroganoﬀsaus € 1,50

VISGERECHTEN
Zalm let

Zalmfilet uit de oven met een mosterdsausje
€ 14,95

Tonijn

Gegrilde tonijn steak met basilicumboter
€ 8,95

Merluza

Merluza (heek) filet gebakken in de pan met mosterd-dille boter
€ 8,95

Viskoekjes

Huisgemaakte viskoekjes met tartaresaus
€ 9,95

Gamba’s

Ongepelde gamba’s gebakken in de knoflook
€ 11,95
Geserveerd met verse frites of aardappelkroketjes

BELGISCHE SPECIALITEITEN
Belgisch sto vlees

Gestoofd rundvlees op Belgische wijze
€ 9,95

Vol au vent

Pastijtje met kipragout op Belgische wijze
€ 9,95

Steak ta aar

Rundertartaar met kappertjes, uitjes, augurkjes, mosterd, worcestersaus en een eierdooier
€ 9,95

Steak prepare

Rundertartaar met preparesaus en uitjes
€ 9,95

VEGETARISCH
Gebakken brie

met compote en verse groenten
€ 9,95

DESSERTS
Brownie

Chocolade brownie met vanille ijs en slagroom
€ 4,25

Dame Blanche

Vanille ijs met warme chocoladesaus
€ 3,95

Ijs met advocaat

Vanille ijs met advocaat
€ 4,25

Vanille ijs

Vanille ijs met aardbijensaus en slagroom
€ 3,50

Sorbet

Sorbet ijs met slagroom
€ 3,75

SPECIALE KOFFIE
Irish koﬃe (whisky)
Italian koﬃe (Amaretto)
Spanish koﬃe (Licor 43)
French koﬃe (Cointreau)
Bailey’s koﬃe (Bailey’s)

€ 4, 25

KINDERMENU

Keuze uit:
Frikadel,
kroket,
kipnuggets,
vissticks
Dit wordt geserveerd met frites en appelmoes
en als dessert een kinderijsje

€ 5,95

WIJNEN
Glas huiswijn rood / wit / rosé
Fles huiswijn

€ 2,00
€ 8,50

Onze huiswijnen komen van de bodega Andrés Iniesta, het wijnhuis
van de (oud-) stervoetballer van Barcelona. De druiven zijn afkomstig
van eigen wijngaarden in Fuentealbilla in La Manchuela, in de provincie
Albacete.
Voor andere wijnen vraag naar de wijnkaart.
Tinto de verano

€ 1,75

GEDESTILLEERD
Tia Maria
Amaretto
Licor 43
Cointreau
Bailey’s
Malibu
Campari

€
€
€
€
€
€
€

3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25

Veterano
Anis
Jonge borrel

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00

Bacardi
Bruine rum
Smirnoﬀ
Ricard
William Lawson’s

€
€
€
€
€

Port
Martini Bianco

€ 2,25
€ 2,25

Jack Daniels

€ 4,00

2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

Bistro Vivaldi
Calle Misionero Venancio Ortiz 22
Rojales, Alicante, Spanje
Telefoon: 691 940 100
Email: info@bistrovivaldi.es

OPENINGSTIJDEN
Vivaldi Lunch :

Maandag t/m vrijdag 9.30 – 16.00
Dinsdag Bingo om 15.00 uur

Restaurant:

Maandag, dinsdag, donderdag t/m zondag
vanaf 17.30 tot …

Woensdagavond gesl en!

