sandwiches

KOUD

Bij al onze koud-belegde sandwiches kun je
kiezen uit een baguette wit of bruin.

CARPACCIO TRUFFEL

€ 8.50

Dungesneden ossenhaas met truffelmayonaise,
pijnboompitjes, rucola en Parmezaan.

STREETFOOd

brioche bunS

FRESHWATER CRAYFISH

€ 11.50

Brioche bun belegd met rivierkreeftstaartjes,
coleslaw en huisgemaakte cocktailsaus.

MANZO’S TRUFFLE DOG

€ 8.50

TONIJNSALADE

€ 7.50

Huisgemaakte tonijnsalade geserveerd met
kappertjes en rode ui.

De luxe tegenhanger van de klassieke hotdog!
Belegd met een gegrilde rundersaucijs en
truffel, geserveerd met pickles en Zaanse
mosterd.

EI-TRUFFEL-SALADE

€ 7.50

CRISPY FRIED CHICKEN

Klassieke eiersalade met truffel.

CARPACCIO PESTO

€ 8.50

MANZO’S AVOCADO

€ 9.00

Dungesneden ossenhaas met groene pesto,
pijnboompitjes, rucola en Parmezaan.

Sandwich belegd met verse avocado, tomaat,
truffelmayonaise en Parmezaan.

STREETFOOd

bAO bunS

PULLED JACKFRUIT

Asian-style Bao bun gevuld met pulled
jackfruit en BBQ saus.

sandwiches
THAISE CHICKEN SATAY

€ 9.50

Krokant gefrituurde kipschnitzel met sla en
Thaise mayonaise.

WARM
€ 9.50

Malse Aziatisch gemarineerde kip,
geserveerd met Thaise satésaus en cassave
kroepoek.

CRISPY CODFISH

€ 9.00

€ 9.50

Gestoomde Bao bun gevuld met deep fried
witvis, coleslaw en Thaise mayonaise.

SPICY CHICKEN

€ 9.50

Krokant gefrituurde kipfilet met komkommer
en chilisaus.

€ 9.00

Gebakken Cajunkip met bacon, komkommerpickle en pittige Manzo’s dip.

CAPRESE (V)

€ 5.00

TUNA MELT

€ 5.00

MANZO’S

€ 6.00

Smeuïge gesmolten mozarella, vleestomaat en
groene pesto.
Met huisgemaakte tonijnsalade, gesmolten
cheddarkaas en rode ui.

Met lichtpikante truffelsalami en gesmolten
kaas.

KIDS
KIDS PIZZA MARGHERITA

€ 8.00

KIPKROKANTJES OF KALFSKROKETJE MET FRIET

€ 8.00

PASTA PARMEZAAN

€ 8.00

KIDS TOSTI

€ 4.00

SCHATKISTJE

€ 3.50

VERSIER JE EIGEN IJSJE

€ 4.50

Mini-pizzaatje uit de oven met tomatensaus
en gesmolten kaas.

Kids gerechtje geserveerd met mayonaise,
ketchup en appelmoes.

Pasta ’s

Klassieke tosti op casino wit met gesmolten
kaas.

Keuze uit baguette wit en bruin.

MINI KROKETJES

Al onze tosti’s worden standaard geserveerd met
ketchup op casino wit.

Italiaans pasta-gerechtje met tomatensaus en
kaassnippers.

Keuze uit baguette wit en bruin.

CHICK CHICK

TOsti’s

€ 10.50

Proeverij van een chorizo-, kalfsvlees en
kaastruffel-kroketje, geserveerd met
mosterdmayonaise op een brioche broodje.

RAVIOLI FUNGHI

€ 12.50

Huisgemaakte ravioli gevuld met paddestoelen
en roomkaas, geserveerd in een zachte
roomsaus met verse bladspinazie.

PAPPARDELLE PARMEZAAN
UIT HET WIEL

€ 11.50

Met truffel

€ 12.50

Een aanrader! Huisgemaakte pappardelle met
verse Parmigiano Reggiano die door onze chef
in het grote kaaswiel wordt bereidt.

Kinderdessert met vanille- en chocoladeijs en een verrassing in de bodem.

Bordje met bolletjes vanille-ijs, een
oubliehoorntje en drie verschillende
toppings om zelf je dessertje te versieren!

