
	
v	

Heeft u dieetwensen of 
allergieën? 

Laat het ons weten zodat 
wij u goed kunnen 

adviseren en hier rekening 
mee kunnen houden!	

HOOFD € 17,50 
 

GEBAKKEN KABELJAUWFILET op 
Provençaalse wijze: een mooie 

combi van heerlijke vis en quinoa 
 

LIVAR TOMAHAWKS STEAKS met 
diverse groenten en een saus naar 

keuze 
 

‘SPEAKERS VEGA BURGER’ een 
burger op basis van pompoen met 
roquefort en gekarameliseerde ui 

 
GNOCCHI DI MAMMA met een 

saus van pomodori tomaat, 
bospaddenstoelen en mozzarella 

 
SPARERIBS VAN DE GRILL met een 

saus naar keuze: spicy, sweet 
honey of Speakers 

 
XL SPIES, keuze uit:  

kip of rundvlees met een  
kokos-teriyakisaus geserveerd met 

een frisse salade 
 

BAVETTE VAN DE GRILL met 
seizoensgroenten en een saus naar 

keuze 
 

GEBAKKEN ZEEBAARSFILET op 
Italiaanse wijze geserveerd met 

seizoensgroenten 
 

broodje met 
 smeersels € 3,75 

 

 
VOOR € 7,50 

 
ESCARGOTS gegratineerd in 

de oven met oude kaas 
 

TOSCAANSE KIP SALADE met 
zongedroogde tomaatjes 

afgemaakt met diverse noten 
en een frisse limoen- 
frambozendressing 

 
BLADERDEEGTAARTJE  

met gegrilde groenten,  
feta en een vijgencompot 

 
SOUS VIDE GEGAARDE 

BUIKSPEK van het Livar varken 
met een Teriyakisaus 

 
CARPACCIO van het black 

Angus rund met parmezaan 
en een truffelsaus 

 
DUO VAN GEMARINEERDE 
GRAVLAX EN RODE MULE 

vergezeld met een saus van 
Noilly Prat en rode biet 

 
IN DE OVEN GEGAARDE 
PORTOBELLO gevuld met 
spinazie, gorgonzola en 

Westlandse tomaat 
 

  ZOETE AARDAPPELCURRY  
met wortel, kokos en 

koriander 
 
 

SOEPEN € 5,- 
 

BISQUE D’HOMARD  
huisgemaakte kreeftensoep 

 
POMODORI TOMATENSOEP 

met parmezaan 
 

SPINAZIESOEP  
met gepoft sesamzaad 

 

NA € 5,- 
 

PEANUTBUTTER 
CHEESECAKE met caramel 

 
‘DE PERFECTE COMBI’  

brownie met bananenijs 
en witte chocoladesaus 

 
KAASPLANKJE 

 
FRAPPÉ 

Griekse ijskoffie 
 

LUIKSE WAFEL met vanille 
ijs en warme kersen 

 
 

MENU’S 
 

MENU 1 
voorgerecht, voorgerecht 

en dessert € 14,95 
 

MENU 2 
soep, hoofdgerecht en 

dessert € 19,95 
 

MENU 3 
voorgerecht, hoofd-

gerecht en dessert € 22,50 
 

MENU 4 
voorgerecht, soep, hoofd- 
gerecht en dessert € 24,95 

 
KIDS MENU 

kipnuggets, miniburger of 
sparerib geserveerd met 

friet en als toetje een 
lekker ijsje € 8,50 

SAUSJES 
 

Roquefort, Béarnaise en 
champignonsaus 


