mENU

PIZZA’s
				
Margherita

CASTELLUMCAFé

tomaat - mozzarella - basilicumolie

Quattro Formaggi

ANTIPASTI

tomaat - provolone - gorgonzola parmezaanse - mozzarella

klein

groot

7,25

10

10

13

Salade Caprese		
7,50
tomaat - buffelmozzarella - basilicum

Antipasti misti

plankje met vleeswaren, kazen, olijven
en brood – heerlijk om te delen

Pizza alla Bolognese
12,50

Garnalenkroketjes 8 stuks		 9
met limoenmayonaise

Gemarineerde olijven		
4
Mozzarella panata

8 stuks		 7,75
mozzarellasticks in broodkorst

tomaat - rundergehakt -radicchio parmezaanse

Tonno

tomaat - tonijn - chili - oregano - zwarte olijf

9,25

10

12

13

Spianata Piccante

9,50

11,50

Vegetariana

8,50

11

tomaat - spianata piccante - paprika mozzarella - rucola

Bio bitterballen 8 stuks		
8
Bio bieterballen 8 stuks		
8,50
Gemengd bittergarnituur 15 stuks

bitterballen, garnalen en mozzarellasticks		

15

Friet

3,75

Zoete aardappelfriet

4,25

met huisgemaakte mayonaise

Pollo Affumicato

gerookte kip - tomaat - pesto - mozzarella
- spinazie

sides
met huisgemaakte mayonaise

auberginesaus - courgette - paprika - mozzarella

Pizza Caprese

10

9,25

tomatensaus- cherrytomaatjes buffelmozzarella - basilicum

Pizza Romana

tomatensaus - gemarineerde ansjovis Truffelmayonaise		
0,50
zwarte olijven - mozzarella

10

13

12

13

Gemengde salade		
3,75

Pizza salami Milano

tomatensaus - salami - mozzarella

Pizza van de maand

8,50

10

vraag de bediening

11

13,50

De pizza's kunnen ook met vegan kaas worden gemaakt!
We hebben een picknickbox die je vooraf kunt bestellen. De box wordt compleet met bestek geleverd
in een handige draagdoos.

PASTA’s
klein

PICKNICKBOX 17,50 p.p.

groot

Lasagne con Pesce		
15,50
zalm - garnalen - bechamel

sandwich caprese - croissant - miniquiche met spinazie en ricotta brownie - citroencakeje - sapje van Schulp

Spaghetti alla Bolognese
klassieker met rundvleessaus

7

13

Pasta van de week		
13,75
wisselend gerecht - vraag de bediening

vegetarisch
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Heeft u een allergie? Meld het ons.

Hoge Woerdplein 1 | De Meern
030 633 8038 | info@castellumcafe.nl

mENU

soUp
Met naar keuze wit of bruin brood

CASTELLUMCAFé
SANDWICHES

Pomodorisoep

5,75

te bestellen tot 16.30 uur

Met naar keuze wit of bruin brood

burgers and bowls

Caprese			8,95
pesto – tomaten – rucola – buffelmozzarella

Bowls worden lauwwarm geserveerd, voor de basis is er
keuze uit zwarte rijst of riso pasta

Tonijnsalade			8,95

Salmo bowl			13,25

homemade tonijnsalade – kappers – rode ui

basis - gravad lax – zoetzure rode ui – rode biet –
romaine – ricotta – spinazie – croutons

Carpaccio			8,95
dungesneden rundermuis – rucola – pijnboompitten –
parmezaan – truffelmayo

Gerookte zalm			9,25
citroenricotta – gerookte zalm – zoute kappers

Viridi bowl			12,75
basis – groene groenten – pesto genovese – rucola –
mozzarella piccolini – groene kruidendressing –
geroosterde tuinbonen

Black Angus burger			16,50

Gegrilde courgette			8,95

pesto pomodori seccho – rucola – pijnboompitten –
parmezaan

romaine – gekaramelliseerde rode ui – fontina kaas –
homemade ketchup – friet

Fishburger			16,50

Kroketten			8,95
gemengde salade – grove mosterd

romaine – komkommer – kabeljauw – jalapeno – feta – friet

Vegaburger			16,50

Tosti			4,25

romaine – gekaramelliseerde rode ui – fontina kaas –
homemade ketchup – friet

provolone – prosciutto cotto

Bambini
Boterham met naar keuze

dolce

nutella, ham of kaas			3

Tiramisu			5,75

Spaghetti Bolognese (klein)			7

Brownie

Pizza piccola

		 vanaf
Al onze pizza’s zijn in een kleine uitvoering verkrijgbaar

7,25

Bio kinderpannenkoek naturel			

6

huisgemaakt

		

3

Appeltaart			 4
Cheesecake			
huisgemaakt

4

Citroen-meringuetaart			

4

Raket			

1,50

huisgemaakt

		

met stroop of poedersuiker			
met nutella +1

Wij bieden roomijsjes aan van Frozen Dutch en
fruitijsjes van N’ice. Beide werken met 100% biologische
topingrediënten!

vegetarisch
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Heeft u een allergie? Meld het ons.

Hoge Woerdplein 1 | De Meern
030 633 8038 | info@castellumcafe.nl

