
Vlees
Lasagne Alla Bolognaise met verse Italiaanse gehaktsaus en bechamel

Pasta carbonara met pancetta en champignons

Pasta met kip en spinazie 

Kip Teriyaki met Japanse wokgroenten en gebakken rijst

Nasi met kipsate
Hot wok beef met noodles en Japanse wokgroente

Witlof gratin met krieltjes spekjes en creme fraiche 

Stamppotje andijvie met champignons met een gehaktbal

Vis
Napolitaanse Kabeljauw met Spinazie ravioli en knoflook basilicumsaus 

Lasagne al Salmone met spinazie, courgette en creme fraiche

Garnalen Aglio Olio e Peperonchino met spaghetti en cherrytomaatjes

Oosterse Wok Met Zalm met Japanse wokgroenten en zwarte pepersaus

Zalm Mediteranne met tagliatelle in Italiaanse tomatenaus

Pasta pesto met zeebaars

Poke bowl Japanse sushi rijst met zalm, tonijn en garnaal

Japanse sesam garnalen met mie en Japanse wokgroente

Vegetarisch
Pasta Tartufo tagliatelle in romige truffelsaus

Vega Lasagne courgette met Italiaanse groenten

Wisselend vegetarisch pasta gerecht 

Verse Sapjes
Sinaasappelsap
Tropisch Sapje mango, ananas, kiwi en citroen

Oranje Sapje sinaasappel, appel, mango, wortel en gember

Pink Paradise appel, framboos

Panini
Panini pulled pork
panini tomaat mozarella parmaham
panini brie honing gedroogde ham

Geitenkaas crème fraiche, spekjes, groene asperges, rode ui, rucola en honing  

Mediterrane gegrilde groenten, mediterrane kruiden, olijf en Parmaham

Brie baby spinazie, pecannootjes, parmaham, bosui, rode ui en honing

Flamkuchen

Tom Kha Kai Soep Thaise kokos soep met kip

Paprika Tomaat Soep vers bereid met gehaktballetjes

Bospaddenstoelensoep met gemengde champignons en 
beukenzwam

Soep

Menukaart
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Bij- en Voorgerechten
Gegrilde Japanse Sashimi klein (zalm en tonijn) met wakame

Gegrilde Japanse Sashimi groot (zalm en tonijn) met wakame

Steak Tartare met truffelmayonaise

Carpaccio met zongedroogde tomaatjes en truffelmayonaise

Luxe weekendbox met diverse blokjes kaas, saltufo, parmaham en mosterddillesaus

Indische gehaktballetjes in satésaus

Diverse dips, olijven aioli's en 
tapenades 

Rauwkost Salades

Maaltijdsalades

Bourgondische Scharrelsalade met ei met appel, ui, komkommer in romige dressing

Cole Pepper Salade met kool, wortel, paprika, zilveruitje in frisse dressing

By Isabella Pasta Salade met haricot verts, tomaatjes, mozzarella en spekjes

Ceasar salade met kipfilet, spekjes, ei en parmezaan

Carpaccio salade met zongedroogde tomaatjes, Parmezaan en truffelsaus

Geitenkaas salade met spekjes, komkommer, nootjes en balsamico dressing

Gerookte zalm salade met komkommer, wakame, avocado en mosterd dille dressing

Zalm Teriyaki salade met wakame, sojabonen, avocado en sesamdressing

Ambachtelijk slaatje met beenham, komkommer, tomaat en ei

Visslaatje met gerookte zalm, surimi, ei en wakame

Broodjes “By Isabella” 
Gezond  achterham, jong belegen kaas, tomaat, ei, komkommer en Hollandse dressing

Carpaccio pesto, zongedroogde tomaatjes, rucola, Parmezaan en truffelmayonaise

Filet American komkommer, ei, sla en honing mosterd dressing

Gerookte Zalm rode ui, rucola, avocado en mosterd dille dressing

Tonijnsalade kappertjes, rode ui, ei en frisse mayonaise

Warme ambachtelijke beenham met tomaat, ui, rucola en honing mosterd dressing

Franse Roombrie met honing, walnoten, gemixte sla en balsamico

Kip-pesto oude kaas, zongedroogde tomaatjes, pijnboonpitjes en rucola

Parmaham mozarella, tomaat, kruidenkaas, rucola en pestodressing

Eiersalade tomaat, ui, komkommer en gemengde sla

Wit of bruin afbak broodje


