Passie’s dinerkaart
Heeft u allergieën? Meldt het ons.

Passie voor soep

Beginnende Passie

Geserveerd met brood en boter

Breekbrood
Bospaddenstoelen crème soep

€ 7,-

Soep van de dag

€ 7,De bediening verteld u hier graag meer over
………………………………………………………………

Groene Passie

€ 3,95
Met drie verschillende huisgemaakte smeersels

Gerookte zalm

€ 7,50

Met zeekraal, huisgemaakte
sinaasappeldressing en gegarneerd met
sinaasappel en grof zeezout

Champignons*

€ 7,50
Champignons gebakken in een knoflook olie,
Salade carpaccio
€ 9,50/ € 13.50
gegratineerd met Parmezaanse kaas, peterselie
Gemengde salade met een topping van
en geserveerd met toast
carpaccio, geschaafde Parmezaanse kaas,
crispy bacon, pijnboompitten en huisgemaakte
Steak tartaar
€ 8,50
truffelmayonaise
Van het Waardse rund aangemaakt met “extra
virgine” olie, ui, kappertjes, augurk, zout, peper
Salade (pittige)gamba
€ 9,- / €13,- en geserveerd met een eierdooier en zoetzure
Gemengde salade met in knoflook en rode
komkommer
peper gebakken gamba`s, frisse yoghurt
citroen dressing en Cherry tomaat
Carpaccio / XXL
€ 8,50 / 12,50
Geserveerd als voorgerecht of als maaltijdsalade

Salade geitenkaas*

€ 8,50/€ 12,50
Gemengde salade met gekarameliseerde warme
geitenkaas, perzik, en walnoten

Salade biefstukpuntjes

€ 9,- / €13,Gemengde salade met in Oosterse marinade
gebakken biefstukpuntjes, bosui en taugé.
*= vegetarisch
………………………………………………………………

Vraag de bediening naar
bijpassende wijnen

Met gemengde salade, geschaafde Parmezaanse
kaas, crispy bacon, pijnboompitten en
huisgemaakte truffelmayonaise

Pittige gamba’s

€ 8,50
Gebakken in olie met knoflook, rode en groene
pepers met toast

Beef tataki

€ 9,50
Kortgebakken “beef”, gesneden in dunne reepjes
met sojasaus, bosui, taugé en uitgebakken ui

Passie als hoofdgerecht

Passie om af te sluiten

Ravioli formaggi*

Koffie met lekkers

€ 15,50
Een frisse ravioli gevuld met (4 kazen),
tomaat, veldsla, pijnboompitten en bestrooid
met basilicum olie

€ 6,50

Koffie of thee met verschillende kleine
zoetigheden van de chef

Frambozen cheesecake

€ 16,50
Huis gegaarde sweet ribs met een salade en
knoflooksaus. Geserveerd met friet

€ 6,50
Huisgemaakte New York vanille cheesecake
gegarneerd met frambozensaus en een bol
frambozen roomijs

Tagliatelle pil-pil

Perzik mascarpone

Passie’s sweet ribs

€ 16,50
Gamba`s gebakken in een pittige olie van
knoflook en rode peper, room met gemarineerde
gedroogde tomaten, peterselie en veldsla

Black Angus burger

€ 16,50
Hamburger van het Waardse rund (180 gram)
op een vers hamburgerbroodje met gemengde
salade, cheddar, tomaat, ui, augurk en crispy
bacon. Geserveerd met friet

(Keuze uit truffelmayonaise of pittige
cocktailsaus)

Varkenshaassaté

€ 16,50
Varkenshaas (±200 gram) gespiesd van de
grill met een salade, kroepoek, satésaus en
uitgebakken uien. Geserveerd met friet

Waardse biefstuk

€ 18,50
Van de grill met pepersaus, rozetten van zoete
aardappel, gepofte cherry tomaatjes en mini
maiskolfjes

Catch of the day

€ 18,De bediening vertelt u er graag meer over

Entrecôte

€ 21,50
Entrecôte van de grill met huisgemaakte
kruidenboter gecombineerd met verse groenten,
roseval aardappels uit de oven, tijm,
rozemarijn en knoflook

€7,00
Een mix van slagroom, mascarpone,
perzikpuree, crumble en een bol vanille roomijs

Lopend chocolade taartje

€ 7,50
Huisgemaakt chocolade taartje met een lopende
vulling, karamelsaus en een bol vanille roomijs
+/- 15 minuten

Chocolade plank

€ 8,75

Huisgemaakte witte chocolade mousse,
pindarots, chocoladesouffle en een bol “Belgian”
chocolade roomijs
+/- 15 minuten

Zin in een ijsje?

Vraag de bediening naar de smaken
Per bolletje: €1,75
Supplement slagroom: €0,50
………………………………………………………………

Passie’s dessertwijnen

Pedro ximenez
Muscat Riversaltes
Grenat Riversaltes
Goya Moscatel

€4,85
€4,85
€4,85
€4,95

Kinderlijke passie
Kleintje bospaddenstoelen soep

Een hapje passie
€ 4,50

Kleintje dag soep

€ 4,50
De bediening verteld u hier graag meer over

Breekbrood

€ 3,95
Met drie verschillende huisgemaakte smeersels

Gemarineerde olijven

€ 4,00

€ 6,50
Friet met keuze uit: kroket, kipnuggets of
mini frikandellen

Nacho’s classic

€ 6,00

Pannenkoek

Nacho’s deluxe

€ 7,50

Kindermenu

€ 6,50
Met keuze uit: poedersuiker, stroop, jam of
kaas

Mini saté

€ 8,50

Geserveerd met pindasaus en friet

Kleintje ravioli 4 kazen

€ 8,50
Ravioli gevuld met 4 kazen, tomaat, veldsla,
pijnboompitten en basilicum olie

Kinderijsje

€ 3,50

In een beker om mee te nemen
……………………………………………………………….

Gefrituurde passie
Bitterballen (8 stuks)
Vlammetjes (8 stuks)
Kaasstengels (8 stuks)
Garnalen (8 stuks)
Kipnuggets (8 stuks)
Mini frikadellen(8 stuks)

Mixed bittergarnituur (12 stuks)

Met cheddar en chilisaus

Met cheddar, crème fraise, avocadodip,
tomatensalsa en jalapeños

Antipasti plateau

€ 8,50 p.p.
Een plateau met verschillende vleeswaren,
kazen, breekbrood met dip, olijven en
bittergarnituur
Te bestellen v.a. 2 personen

Passie’s borrelplank

€ 7, 50 p.p.
Een borrelplank met nacho’s, bitterballen,
kaasstengels, olijven en breekbrood met dip
Te bestellen v.a. 2 personen
……………………………………………………………….

Extra passie
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 10,00

Mini frikandellen, kaasstengels, bitterballen,
garnalen, vlammetjes en kipnuggets
Mixed bittergarnituur (18 stuks)

Met knoflook en olijfolie

€ 14,00

Mini frikandellen, kaasstengels, bitterballen,
garnalen, vlammetjes en kipnuggets

Huisgemaakt:
Appelgebak:
€ 3,50
Wisselende cheesecake:
€ 4,75
Wisselend gebak
: € 4,75
……………………………………………………………….

Wist u dat?

Passie verzorgd ook (kinder)feestjes,
babyshowers, borrels, besloten diners, high tea &
high wine
Voor meer informatie plannen wij graag een
afspraak met u in
…………………………………………………………….
High tea: €21.50 p.p.
High tea deluxe inclusief een glas prosecco of
verse jus d ’Orange: € 24,50 p.p.
High wine: €24,50 p.p.
Graag van te voren reserveren

