El primo | Mediterrane smaken
Lunch
Witte/bruine broodjes of pita
Gerookte zalm (met sla, zongedroogde tomaten, pesto, limoen en koriander) € 8,75
Parmaham en mozzarella (met sla, verse vruchten en pesto)

€ 6,75

Parmaham en gorgonzola (met sla en witte chocoladesaus)

€ 6,50

Mozzarella (met sla, pesto en zongedroogde tomaten)

€ 5,75

Rundercarpaccio (met parmezaanse kaas en rucola, pijnboompitten)

€ 9,25

Clubsandwich (met kip, pastrami, kaas, verse groenten en fruit)

€ 8,00

Kip (met sla, verse vruchten, witte chocoladesaus)

€ 5,25

Vegetarisch

€ 6,50

Lamsburger vers gemaakt uit onze keuken (met feta en gegrilde groente)

€ 8,75

El primo hamburger vers gemaakt uit onze keuken

€ 8,50
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Speciale lunch
Gegrilde gamba’s (10 stuks, met verse groenten en dressing)

€ 12,00

Kalfsbiefstuk (met groene pepersaus en verse gegrilde groente)

€ 12,50

Zalmfilet uit de oven (met gegrilde groene asperges en bloedsinaasappel)

€ 12,50

Soep
Toscaanse tomatensoep (met brood)

€ 6,50

Dag soep (met brood)

€ 6,75

Salades
Salade El primo (met avocado, verse gegrilde groenten, sla, zalm,
parmaham en mozzarella)

€ 8,75

Griekse salade (met feta, tomaten, komkommer en olijven)

€ 6,75

Mediterraanse tonijn salade

€ 8,50

Verschillende Tapenades (met vers pitabrood)

€ 8,75
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Diner
Voorgerechten
Antipasti misto/prota (met carpaccio, tapenades, aubergine, fetamoes,
gerookte zalm, parmaham met witte chocoladesaus, olijven, kaviaar en
zongedroogde tomaten)

€ 12,50

Gegrilde feta (met verse knoflook, rozemarijn, tuinkruiden, zongedroogde
tomaten)

€ 6,75

Gegrilde paprika (met groene pepersaus, feta, verse knoflook,
pijnboompitten en pesto)

€ 7,25

Gepelde gamba’s (met verse groente, knoflook, pesto en truffel aromaat)

€ 10,50

Gegrilde coquille (met pastrami, zomertruffel en witte chocoladesaus)

€ 13,50

Kalamaris (met sla en verse knoflooksaus)

€ 7,50

Gehaktballen in licht pikante tomatensaus

€ 7,50

Carpaccio van pastrami (met parmezaanse kaas en kappertjes)

€ 8,75
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Diner
Hoofdgerechten
Visgerechten
Duo vis - Zalm en gamba’s (met gegrilde groente, groene asperges en
bloedsinaasappelsaus)

€ 18,75

Dorade - Mediteraanse vis uit de oven (met gegrilde groenten en
citroen dressing)

€ 17,50

Gegrilde gamba’s (12 stuks, met knoflook, rozemarijn en zongedroogde
tomaten)

€ 18,50

Vleesgerechten
Scalopine El primo

€ 18,50

Ribeye (met gegrilde groente, pesto en zongedroogde tomaten)

€ 19,50

Tournedos (met gegrilde groente, groene pepersaus en bordelaise saus)

€ 21,50

Kalfsbiefstuk (met gegrilde groene asperges en bordelaise saus)

€ 18,75
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Diner
Lamsracks (met rozemarijn, aubergine, courgette en huisgemaakte
tzatziki saus)

€ 19,50

Lamsburger a la El primo - Verrassing uit de keuken

€ 13,75

Special spies van ossenhaas en varkenshaas (met brood, gorgonzola,
groene pepersaus en verse groente)

€ 19,50

Vegetarische schotel (verrassing van de chef-kok)

€ 16,00
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Dessert & Koffie
Desserts
Ruime keuze uit diverse desserts
Koffies
Ruime keuze uit diverse variaties koffie en thee

