AFHAALGERECHTEN
VLEESGERECHTEN

PASTAS

Balletjes in tomatensaus, salade en frietjes

18,00

Spaghetti Bolognaise

13,00

Koninginnenhapje, salade en frietjes

16,00

Spaghetti Bolognaise gegratineerd

14,00

Stoofvlees, salade en frietjes

17,00

Linguine met scampi’s

20,00

Spare Ribbs

21,50

Linguine met rucola en scampi’s

20,00

met fris slaatje en verse frietjes

Mix Grill

24,00

met versie frietjes en salade

Carpaccio van Runds

17,50

Witloof in de oven met ham en kaassaus

19,50

Linguine met scampi’s
Linguine met gerookte zalm

20,00

Scampi’s (8 stuks) lookroom

20,00

Scampi’s (8 stuks) lookboter

20,00
20,00

in een tomaten-roomsausje

Linguine met gerookte zalm

20,00
19,00

en een roomsausje

Linguine met kip en champignons

19,00

en een basilicumroomsausje

Gegrilde scampi’s met pasta

20,00

op een bedje van rucola

Pasta met spekjes en paddenstoelen

18,00
17,00
12,50

Scampi’s (8 stuks) diabolique (licht pikant)

20,00

Pasta Carbonara

Vispannetje

22,50

Pasta Pomodore
met een tomatensausje

Verse zalm met warme wokgroenten,
24,50

Visgerechten worden steeds voorzien van een salade
en u heeft keuze tussen frietjes of kroketjes

Pasta Polpette

15,00

met gehaktballetjes

Pasta Vongolé

21,00

Pasta à la Ramona

17,00

spekjes en tomatensaus

WOKGERECHTEN

Huisgemaakte Lasagne

Wok van kip

17,00

Ravioli Ricotta met spinazie

Wok van scampi

19,00

in een sausje van tuinkruiden

Wok van runds

19,00

Wok vegetarisch

20,00

en groene tuinkruiden

Linguine met kip en champignons

Scampi’s (8 stuks) in een currysausje

hollandaise saus en pomme duchesse

19,50

in een currysausje

en een zacht currysausje

VISGERECHTEN

Scampi’s (8 stuks)

in een rood pestosausje

15,00

Ravioli van vlees in een tomatensausje

16,00
19,00
18,00

afgewerkt met basilicum en truffelolie

Ravioli funghi en truffel in een tartufosausje
afgewerkt met truffelolie

SALADE

21,00

Cannelloni met vlees

Griekse salade met stokbrood

18,50

GELIEVE TELEFONISCH TE RESERVEREN: 011 31 25 83
}A
 FHAAL MOGELIJK van maandag tot vrijdag:
12u00 tot 14 u00 | 17u00 tot 21u00
} AFHAAL MOGELIJK op zaterdag & zondag:
doorlopend open van 11u00 tot 21u00

INFO@TENNISCENTRUMALKEN.BE
WWW.TENNISCENTRUMALKEN.BE

in een tomatensausje afgewerkt met truffelolie

20,00

