Lunch 12.00 - 17.00 uur
Starters

Soep van de dag

6

Breekbrood

9

Carpaccio

11

Duo van tonijn

12

Geserveerd met toast en boter
Vers afgebakken brood met diverse dipjes
Carpaccio van rund geserveerd met
pijnboompitten, Parmezaanse kaas,
gemengde sla, kappertjes, croutons, rode ui
en truffel mayonaise

Combinatie van tonijn tataki en
tonijn tartaar

Ei

Broodjes

Uitsmijter, omelet of roerei geserveerd met
twee sneetjes bruin of wit brood.
Toevoeging: ham +0.50 | kaas +0.50 | spek
+0.50 | paprika +0.50 | ui +0.25 |
champignon +0.50

Broodje gezond

Salades

Hillside salade

12

Caesar salade

14

Salade niçoise

17

Sla melange geserveerd met tomaat,
komkommer, zoet/zure ui, olijven, edamame
bonen en huisgemaakte dressing
Toevoeging: kip +4 | vis +5 | gamba's +5
Sla melange geserveerd met ansjovis,
Parmezaanse kaas, croutons, gekookt ei,
gerookte kip en Caesar dressing
Toevoeging: gamba's +5

Sla melange geserveerd met tomaat, olijven,
ui, gekookt ei, ansjovis, groene bonen, rucola
en 'seared' tonijn

10

Tosti's

Ham en kaas

4

Kaas en tomaat

5

Tosti op wit of bruin brood geserveerd met
ketchup

10

Wit of bruine Italiaanse bol belegd met ham,
kaas, sla, tomaat, komkommer,
gecarameliseerde ui en een gekookt ei

Tosti op wit of bruin brood geserveerd met
ketchup

Panini's

Broodje van de week

10

Panini hete kip

9

Tuna melt

10

Panini "cheese steak"

11

Broodje variërend per week

Wit of bruine Italiaanse bol belegd met
tonijn, sla, ui en kaas uit de oven

Broodje carpaccio

Wit of bruine Italiaanse bol belegd met dun
gesne, sla melange, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en truffeldressing

11

Panini geserveerd met pikante kip en
gesmolten kaas
Panini geserveerd met gesmolten kaas en
stukjes ossenhaas.
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Lunch 12.00 - 17.00 uur
Burgers

Alle burgers worden geserveerd op
een Italiaanse bol en met friet

Lunch specials

Quesadilla

11

Tortilla met cheddar kaas, ui, paprika,
tomaat en koriander, geserveerd met sour
cream, guacamole en tomaten salsa
Toevoeging: kip +4 | gamba's +5

Spicy burger

16

Hillside burger

17

Poké bowl

14

Vegetarische burger

18

Pita kipshoarma

18

Tonijn burger

18

Kipsaté

18

Hillside ribs

21

Vangst van de dag

23

Verse burger met sla, tomaat, augurk,
gekarameliseerde ui en chiplote mayonaise

Verse burger met sla, tomaat, augurk,
gekarameliseerde ui, kaas, bacon, gebakken
ei en burger saus
Vegetarische burger met sla, tomaat,
augurk, gekarameliseerde ui en burger saus
Tonijn burger met sla, tomaat, augurk,
gekarameliseerde ui en burger saus

Bijgerechten

Friet
Rijst
Salade
Pasta in knoflookolie
Groenten
Gebakken aardappeltjes

Sushi rijst, taugé, komkommer, wakamé,
Edamame bonen en mais. Geserveerd met
sojasaus en huisgemaakte poké dressing
Toevoeging: tonijn +5 | gamba +5 | steak +5
Pita broodje geserveerd met kipshoarma,
sla, knoflooksaus en keuze uit friet, rijst of
gebakken aardappeltjes

Kippendijen spies geserveerd met atjar,
pindasaus, kroepoek, gebakken uitjes en
keuze uit friet, rijst of gebakken aardappeltjes

4
4
4
5
5
5

Malse varkensribs afgelakt met
huisgemaakte marinade en keuze uit friet,
rijst, pasta of gebakken aardappeltjes
Geserveerd met groenten en keuze uit friet,
rijst, pasta of gebakken aardappeltjes
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Lunch 12.00 - 17.00 uur
Desserts

Dame blanche

8

Drie bolletjes Gio's vanille ijs met chocolade
saus en slagroom.

Cheesecake

Huisgemaakte cheesecake geserveerd met
een bolletjes Gio's vanille ijs

9

Crème Brûlée

9

Tropisch fruit crumble

10

Chocotaartje

10

Crème Brûlée geserveerd met een bolletje
Gio's vanille ijs
Tropisch fruit crumble uit de oven
geserveerd met een bolletje Gio's kokos ijs

Speciale koffies

Irish koffie

8

Italian koffie

8

French koffie

8

Spanish koffie

8

Caribbean koffie

9

Geserveerd met whiskey en slagroom
Geserveerd met Amaretto en slagroom

Geserveerd met Grand Marnier en slagroom
Geserveerd met Licor 43 en slagroom

Geserveerd met rum, Amaretto en slagroom

Huisgemaakte chocotaartje geserveerd met
een bolletje Gio's vanille ijs.

Voor de kleintjes
(tot 12 jaar)

IJskoude ijsbeer

5

Prachtige pinguïn

7

Twee bolletjes Gio's ijs met slagroom
Keuze uit: aardbei, vanille, kokos

Verassingsijsje van de chefkok.
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