Pallada

Welkom
Blij je te zien
En nu genieten!

Wifi: Palladagast
Ww: Pallada0206!

Pallada
Koffie, thee & chocomelk
SPECIALS
Cookie Crumble cappuccino heerlijke grote cappuccino met een bodem
van koekjes en Nutella 4
Marshmallow latte latte macchiato met gesmolten marshmallows 3,50
Kaneeldroom cappuccino met dubbele espresso, kaneelsiroop en slagroom 4
Appeltaart-kaneelhemel latte macchiato met kaneel- en appeltaartsiroop 3,40
- met appeltaart 6
Sinaasappelchocokoffie met slagroom 4 (met sinaasappellikeur +1)
Winterkoffie cappuccino met warme kruiden en chocola 3,50
Vanille of caramel cappuccino 3,25
Vanille of caramel latte macchiato 3,40
Italiano koffie, amaretto, rietsuiker en slagroom 5
Chai vanille latte Chai thee met vanille en warme melk 3,40
Warme chocomelk met slagroom 3,40
Ibi’s choice warme chocomel, caramelsiroop en slagroom 3,75

Ja natuurlijk hebben we ook havermelk of decafé als je dat liever drinkt!
(+0,30)
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Koffie, thee & chocomelk
REGULARS

Ja natuurlijk hebben we ook
havermelk of decafé als je
dat liever drinkt! (+0,30)

Espresso 2
Doppio dubbele espresso 2,95
Cappuccino espresso met scheut melk en opgeschuimde melk 2,85
Koffie reguliere kop koffie 2,25
Latte macchiato warme melk, schuim & shot espresso 3
- extra shot espresso 0,75
Flat White espresso, warme melk, dun laagje schuim 2,85
Macchiato espresso met lepel opgeschuimde melk 2,50
Koffie verkeerd koffie met een scheut warme melk 2,85
Kinderkoffie warme melk met schuim en cacao 1,25
Verse gemberthee opwarmertje 2,95
Verse muntthee verse blaadjes munt 2,95
Lady Grey zwarte thee met citroengras 2,75
Rode vruchten een zwarte thee met bosvruchten 2,75
Vrouwenpower rooibos met appel, kaneel, kamille,
gember, framboos, bloemen en kruidnagel 2,75
Rooibos Naturel thee met een laag tanninegehalte 2,75
Groene Pracht Chinese groene thee 2,75
Marrakech Munt Marokkaanse muntthee 2,75
Warme chocomelk 2,75

Pallada
Zoetigheden & ontbijt
Zoetigheden 3

We maken alles zelf en wisselen nog wel eens, vraag of kijk dus even
wat we vandaag hebben.
Cake van de dag (vruchten of noten)
Bananenbrood: zonder geraffineerde suiker (glutenvrij +1)
Appelkruimeltaartje (glutenvrij +1)
Brownie
Ijs: drie bolletjes in een bakje
Popcorn: zoet of zout
Slagroom: vers 0,65
Variërend assortiment to go 2
Ontbijt 8,50
Zoet: Smoothie, kwark met zelfgemaakte granola,
croissantjes met Culemborgse jam of nutella
Hartig: Koffie naar keuze, witte of bruine dikke
boterhammen met uitsmijter ham en/of kaas
Crèpes: divers beleg 3
Bakje kwark met vers fruit of granola 3

Pallada
Lunch

Warme broodjes van de grill

Kies je favoriete brood:
- Panino: groot, gegrild broodje (+0,50)
- Dikke boterhammen; bruin met pompoenpitten of maïsbrood

Kies je beleg:
Ham & kaas 3,95
Geitenkaas, walnoot & honing 5,25 v
Coco’s favoriet: kipfilet, avocado, tomaat 5,50
Kipfilet, roomkaas, avocado en kaas 5,75 (vegetarisch -0,50)
Kipfilet, omelet en tomaat 5,75
Brie, rauwe ham, walnoten en balsamicosiroop 6 (vegetarisch -0,50)
Mozzarella, rauwe ham, tomaat 6
Pallada’s special 3 boterhammen met kipfilet, gekookt ei, kaas,
zongedroogde tomaatjes, avocado en mayonaise of ketchup 7,75
(vegetarisch -0,50)
Overig
Soep van de dag met boterham en (room-)boter 5,50
Uitsmijter ham en/of kaas 6
Spaghetti met tomatensaus of pesto 6 (glutenvrij +1)
Carpaccio van courgette met zongedroogde tomaatjes in citroendressing 5
Salade caprese met buffelmozzarella 7,50
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Wijn
Rode wijnen
Sangiovese
Toegankelijke wijn voor bij de maaltijd.
Primitivo
Een elegante wijn, kort op houten vaten gerijpt.
Nero d’Avola IGT Barrique, Di Camillo, 2013
Krachtige, ronde, houtgerijpte wijn.
Volle smaak en lange afdronk.

Glas
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Witte wijnen
Pecorino IGT, Di Camillo, 2017
4,50
Karaktervolle en prettig verrassende wijn.
Chardonnay IGT ‘Contessa Camilla’, Di Camillo, 2018 4,50
Klassieke, milde wijn. 100% Chardonnay.
Trebbiano d’Abruzzo DOC, Di Camillo, 2016
Karaktervolle, houtgerijpte wijn van typisch Italiaanse druif.
Overig alcohol
Limoncello, zelfgemaakte 3,95
Gin tonic 7
Jenever 2,95
Amaretto 4,25
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25
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Bier

Op fles 4,75
Little Fred – Maximus Session Blond (3,5%)
Een fris blond bier, gebrouwen als Session Blond. De ultieme dorstlesser
Violante – Lente Blond (5,5%)
Vol, fruitig bier, lichtkruidig door roze peperkorrels, fris door limoenschil
Dakhaas – Maximus Witzen (5,5%)
Vol, romig, fruitig en dorstlessend. Moutsmaak met karamel
Highhops – Maximus I.P.A. (6%)
5 Citrus-achtige hopsoorten. Fris bier met licht moutige smaak
Brutus – Amber Lager (6%)
Lichtzoetig in begin, hopbitter in afdronk. Tonen van karamel & grapefruit
Op tap 3,95
Pandora – Maximus blond (6%)
Een blondje met een mooie combinatie van fris & fruitig. Bitter met tonen
van lychee en citrus. Als dorstlesser of als begeleider van een maaltijd
Laag in alcohol
Leffe Blond 0,0% lekker biertje zonder alcohol 3,30
Radler huisgemaakt; mineraalwater + citroensiroop + Pandora 3,75
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Fris

Smoothie sinaasappel met naar keuze frambozen, aardbeien
mango, banaan en/of blauwe bessen 4,25
Ijsthee 2
Ijskoffie 3,50
Jus d’orange klein vers geperste sinaasappelsap 2,95
Jus d’orange groot Vitamine C-boost 3,75
Appelsap Appelaere 2,50
Coca cola/zero 2,50
Cassis/Fanta/Tonic/Sprite 2,50
Bruisend of plat mineraalwater 2,25
Milkshake vers van ijs, melk en fruit
Smaken: aardbei, banaan, vanille en chocola 4,25

Bij de borrel
Nacho’s met gesmolten kaas en saus 6,95
Zoete aardappeltoast met avocado en zongedroogde tomaatjes 7,50
Ciabatta caprese; ciabatta uit de oven, gevuld met pesto,
mozzarella en tomaat 7,50
Appel-brie spiesjes; heerlijke combinatie van appel, brie,
honing & rauwe ham 10
Brood met aioli/tapenade van zwarte knoflook 6,95
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Voor de jonge gasten
Drinken
Warme chocomelk 2,75
Warme chocomelk met slagroom 3,40
Ibi’s choice warme chocomel, caramelsiroop en slagroom 3,75
Kinderkoffie warme melk met schuim en cacao 1,25
Appelsap Appelaere 2,50
Verse Jus klein 2,95
Chocomel 2,50
Limonadesiroop 1
Chrystal Clear appel/peer 1,75
Eten
Broodje aap (nutella met gezichtje) 2,25
Broodje beer (pindakaas met gezichtje) 2,25
Tosti ham & kaas 3,95
We hebben
spelletjes en
een mand met
tekenspullen!
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High genieten
High tea/High coffee 16
- Drie koppen (ijs-)koffie of (ijs-)thee
- Proeverijtje van zelfgemaakte taarten en een breekbroodje met
Sjamaanjam (laat ons je het verhaal van deze bijzondere, lokale jam
vertellen).
High wine/High beer 24
- Drie glazen wijn of bier (tap of fles)
- Afhankelijk van gekozen wijn/bier een selectie van
3 borrelhappen

Diner
Elke vrijdag- en zaterdagavond maken wij een vers 3-gangenmenu voor
18 euro. Elke week iets anders, vrijwel altijd Italiaans. 1 menu maar met
allergieën e.d. kan, bij een reservering, altijd rekening gehouden worden.
Tot vrijdag/zaterdag!

