K i n d e r g e r e c h t e n

l u n c h k a a r t

Geserveerd met friet, sla en appelmoes en een verrassing

Van de lunchkaart is te bestellen tot 16:00 uur

kindermenu
3,50

Kippenvleugels

4,00

Frikandel

5,50

Kroket

5,50

Kipnuggets

5,50

Kleintje schnitzel

7,75

Kinder tomatensoep

belegde

Breekbrood keuze uit wit of bruin

Broodje Carpaccio

9,95

Broodje Gezond

7,95

Broodje Zalm

9,95

Broodje Brie

7,95

Broodje Eiersalade

6,95

Broodje Tonijn

7,25

Met oude kaas en pesto

Met kruidenkaas

Kleintje zalm

7,75

Kleintje spareribs

7,75

Pannenkoek

6,95

Kinder ijsje

4,25

l u n c h k a a r t

Rico’s Lunch

lunches
12,95

Klein kopje soep, Amsterdamse kroket op brood,
salade , mini croissant en belegd broodje met keuze uit:
* Zalm
* Carpaccio
* Gezond

Wrap Zalm

Met rucola en kruidenkaas

Wrap vega kip

9,95
10,95

Vegetarische kipschnitzel met gebakken chili groenten

Franse uiensoep

Bal gehakt

8,95

Steak Rico

14,95

Wrap Chicken

9,95

Met brood of friet

Met brood of friet

Gepaneerde kip met chili groenten

Twee Kroketten
Met brood of friet

Met bacon

Romige kippensoep

Van de lunchkaart is te bestellen tot 16:00 uur

8,95

broodjes

Tosti kaas
Tosti ham-kaas

Traditioneel

Warm uit de oven met honing

Huisgemaakte tonijnsalade

soepen
4,75

Courgettesoep

4,75

4,75

tosti’s
3,95

Tosti Hawaii

4,25

4,25

Tosti chicken

4,50

m e n u
k a a r t

Kaas-kipfilet en tomaat gevuld met chili mayo

Telefoon: 0315 - 236 022
info@etenbijrico.nl
www.etenbijrico.nl

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten

Telefoon: 0315 - 236 022
info@etenbijrico.nl
www.etenbijrico.nl

V o o r g e r e c h t e n

soepen

Romige kippensoep

4,75

Courgettesoep

h o o f d g e r e c h t e n

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen, sla en dagverse groente

4,75

4,75

18,95

Visduo

18,95

Mixed Grill

Vispotje

18,95

Visburger

13,95

Surf en turf spies

Diverse vissoorten in een witte wijnsaus

Bread & Dips

ST A RTERS
4,75

Brood met kruidenboter en knoflooksaus

Carpaccio Rico

9,95

Carpaccio van rund, oude kaas, balsamico-dressing
en gebakken spekjes

Visduo

Gerookte zalm met koude chili garnaal, kruidenkaas

9,95

Gegratineerde champignons

Champignons overbakken met kaas uit de oven

Gamba’s in romige olie

Gepelde gamba’s in pittige olie

Gegratineerde forel

Forel met kruidenboter uit de oven

8,95

Vega Schnitzel
Toscaanse Cordon Bleu

Chickensalade

Gemengde salade met frisse dressing, komkommer,
tomaat, oude kaas en krokante kip

8,95

Salade zalm

Frisse gemengde salade met komkommer, tomaat,
rode ui, kruidenkaas en zalm

13,95

Sla, tomaat, kappertjes, kruidenkaas en rode ui

Wrap Vega

13,95

Gevuld met vega kip, gebakken groente en brie

13,95

Op een bedje van rucola en gemarineerde tomaatjes

Groenteburger

Sla, tomaat, augurk, cheddar en ketchup

vlees

13,95

18,95

Met paprika en champignons

rico’s

Varkenshaas

17,95

Varkenssaté

16,95

Schnitzel Rico

14,95

8,95

Huisgemarineerd met kroepoek

Schnitzel van de chef

Met appel, ananas en brie

14,95

Met kruidenkaas

Met gebakken groente en gegratineerd met kaas

Schnitzel Hawaii

Met ham, kaas en ananas

14,95

Dagverse groente
Bruchetta

3,95
3,95

Steak Rico

18,95

Spareribs

18,95

Zoet of pittig
Onbeperkt

23,95

Met gebakken champignons

burgers

400 gr.

Rico’s burger

13,95

17,45

Chickenburger

13,95

Suusie’s burger

13,95

17,45

Dinxper burger

14,95

200 gr.

400 gr.

Sla, chilisaus, tomaat, augurk,, cheddar en ui

18,45

Sla, tomaat, augurk, rode ui, bacon en cheddar

n a g e r e c h t e n
Espresso ice

Vanille ijs met espresso en karamel

toetjes
6,95

Appelcrumble

6,95

Zure peer

6,95

Warm uit de oven met perenijs

3,95
5,00

specials

200 gr.

Sla, tomaat, augurk, sriracha mayo, feta

15,95

Huisgemarineerd met kroepoek

Gebakken champignons
Gamba spies

ONZE MEDEWERKERS VERTELLEN U DE INGREDIËNTEN

19,95

Spareribs, kippenvleugels, varkenssteak en biefstuk

Sla, tomaat, augurk, gebakken ui en ketchup

Extra bij te bestellen

ALLERGIE MELD HET!

grill

9,95

Kipsaté

salades

Zalm met gamba’s en een limoen-dille saus

vega

Met gebakken ui, paprika en champignons

9,95

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen, sla en dagverse groente

Gestoofde zalm uit de oven

Gestoofd op limoen met kruidenkaas

Franse uiensoep

vis

h o o f d g e r e c h t e n

Stukjes peer met citroenijs

Aardbei ijstaartje

6,95

Sorbet

6,95

Diverse sorbetijs met vers fruit in sprite

Aarbeien coupe**

Gemarineerd in wodka
** Seizoensgerecht

7,95

