MENU

[ OPENINGSTIJDEN ]

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
10.00 - 22.00
10.00 - 22.00
10.00 - 22.00
10.00 - 22.00
10.00 - 23.00
10.00 - 22.00

-

▫-

Wij starten om 10.00 u met ons ontbijtbuffet
en vervolgens vanaf 11.00 u kan u à la carte eten.
Onze keuken sluit om 21.00 u tenzij anders
vermeld voor speciale gelegenheden.

[ BESTE KLANT ]

Van harte welkom bij Puccini. Graag stellen wij u onze nieuwe menukaart voor.
Eindeloze variaties tussen spijs en drank, voor ieder wat wils.
Bezoek zeker ook eens onze vernieuwde website www.puccini.be.
Hier vindt u steeds het dagmenu terug en alle menu’s tijdens de feestdagen.
Reserveren kan ook daar via ons contactformulier of door telefonisch contact op te nemen
tijdens de openingsuren via het nummer 089/77 59 09 of via mail.
Wilt u iemand verrassen met een smakelijk cadeau, dan denk zeker eens aan onze
cadeaubonnen. Hier kan u zelf het bedrag bepalen en ze zijn steeds 1 jaar geldig.
Ook voor uw verjaardagen, bedrijfsfeestjes of gewoon met vrienden zijn er
speciale menu’s en arrangementen. Vraag ernaar bij het personeel.
Voor onze klanten met allergenen gelieve dit voor dat u bestelt door te geven
aan ons personeel zodanig wij ons allergenenplan kunnen voorstellen.
De gerechten met * zijn vegetarisch.
Wij wensen u veel mondwaterend leesplezier en smakelijk eten
namens het hele Puccini team.

[ ONTBIJTKAART ]
Iedere dag serveren wij een uitgebreid ontbijt-buffet/brunch van 10.00 u tot 11.30 u.
Keuze uit:
Diverse broodsoorten, croissants, chocoladebroodjes, vleesbeleg, gerookte vis,
vers fruit, yoghurt, ontbijtgranen, diverse kaassoorten, spek en omelet.
Fruitsap, chocomel, water, koffie, thee, cappuccino...
Op weekend & feestdagen serveren wij een iets uitgebreider ontbijt/brunch
Met extra:
Soep, zalmsalade, kip-cury salade, brie, tomaat & mozzarella, parmaham, gekookt ei, worstjes,
wentelteefjes, gevulde croissant met kaas en hesp, spiegelei, drinkyoghurt en chocoladepudding.

[ WEEKDAGEN ]
volwassenen 10€
kinderen -> 0 tot 2 jaar: gratis

2 tot 5 jaar: 2,50€

5 tot 12 jaar: 5€

[ WEEKEND & FEESTDAGEN ]
volwassenen: 15€
kinderen -> 0 tot 2 jaar: gratis

2 tot 5 jaar: 5€

5 tot 12 jaar: 7,5€

Kijk ook op de site voor speciale themadagen zoals
Paasbrunch, Kerstbrunch, Halloween, Sinterklaas, vaderdag, moederdag, valentijn.
Let op ontbijt/brunch is altijd van 10.00 u tot 11.30 u.

[ IJSCOUPES ZONDER FRUIT ]
Alle ijscoupes worden geserveerd met slagroom

Dame blanche

6.75

Dame noire

6.75

Coupe praliné

6.75

Coupe cappuccino

7.75

Coupe chocolate

7.50

Coupe Mikado

7.00

Coupe tiramisu

8.00

Coupe Baileys

8.25

Coupe breselienne

6.75

Coupe speculoos

7.50

Coupe nuts

7.50

Coupe advocaat

7.50

Coupe Himalaya

7.50

Coupe sabayon

9.00

vanille-ijs/warme chocoladesaus				
chocolade/stracciatella-ijs/warme chocoladesaus
hazelnootijs/nougatine
vanille/caramel/mocca-ijs/cappuccino/cacao
chocolade/ferero/stracciatella/chocosaus/-mousse
vanille/chocolade/stracciatella/saus/Mikado stokjes
vanille/mocca/tiramisu-ijs/tiramisu
vanille-/mocca-ijs/Baileys/koffie
vanille/noot/karamelijs/-saus/nougatine
speculoos/vanille/caramelijs/speculoos
notenijs/notenmengeling/karamelsaus
vanille-ijs/advocaat

vanille/chocolade/stracciatella/vanillesaus/advocaat
vanille-ijs/warme sabayon/Amaretto

IJscoupes ook met 2 bollen te verkrijgen -1€

[ IJSCOUPES MET FRUIT ]
Alle ijscoupes worden geserveerd met slagroom

Zomervreugde

8.00

Banana split

8.00

Banana split royale

8.00

Coupe copacabana

8.25

Coupe sorbet

7.50

Coupe meloen

8.00

Coupe aardbeien

8.00

Palet aardbeien

9.75

Coupe boslust

7.00

Coupe amarena

7.95

Coupe w. kersen

7.95

Coupe hawaienne

9.00

Palet Picasso

9.75

Coupe Puccini

10.75

vanille/vers fruit/aardbeiensaus
vanille/bananenijs/banaan/-saus
vanille/bananenijs/banaan/chocosaus
vanille/bananenijs/banaan/advocaat
citroen/meloen/aarbeienijs/vers fruit
vanille-ijs/meloen

vanille/aardbeienijs/verse aardbeien/saus
vanille/aardbeienijs/verse aardbeien/Fraise de Bois
vanille/bosvruchtenijs/verse bosvruchten
vanille-ijs/amarenakersen
vanille-ijs/warme kersen
vanille-ijs/verse ananas
vanille/aardbeien/meloen/pistache/fruit/Amaretto
verrassing van het huis

IJscoupes ook met 2 bollen te verkrijgen -1€

[ ZELFSAMENGESTELDE COUPES ]
Coupe met 1 bolletje ijs
Coupe met 2 bolletjes ijs
Coupe met 3 bolletjes ijs
Coupe met 4 bolletjes ijs

3.00
5.00
6.00
7.00

[ Supplement ] :

1.00
0.70
2.50

slagroom
saus naar keuze
fruit

[ MILKSHAKES ]
Keuze uit 16 verschillende smaken

5.75

[ LATINO IJSCOUPES ]
Latino mocca

5.95

Latino chocolade

5.95

Latino caramel

5.95

Latino aardbei

6.75

Latino banana

6.75

(vanille, mocca, saus, melkschuim en slagroom)
(chocolade, vanille, melkschuim, saus en slagroom)
(vanille, caramel, melkschuim, saus en slagroom)
(vanille, aardbei, saus, verse aardbeien, schuim en slagroom)
(vanille, bananenijs, verse banaan, schuim en slagroom)

[ NAGERECHTEN ]
Huisgemaakte moelleux met vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

7.95

Huisgemaakte Italiaanse tiramisu met z’n ijs

7.95

Huisgemaakte tiramisu van speculoos met crumble

7.95

Huisgemaakte chocomousse met vanille-ijs, saus en slagroom

7.50

Flensje gevuld met crème van vanille-ijs, chocoladesaus,
pistachenootjes en vanille-ijs

7.00

Sabayon van Amaretto met vanille-ijs

9.00

Appelstrüdel met vanille-ijs, saus en slagroom

6.25

Chocolade in drie textures

7.50

Crêpe Suzette (geflambeerd flensje met sinaasappelsaus)

7.00

Chocoladefondu met vers fruit

7.00

IJskoffie met slagroom

5.00

Vers fruit

6.25

[ VERRASSINGSIJSJE ]
voor kinderen
Mooie gekleurde beker gevuld met ijs, snoepjes en ijskoekje
De bekers mogen de kinderen achteraf mee naar huis nemen.

4.25

[ PANNENKOEKEN EN WAFELS ]
Enkel/dubbel
Pannenkoek/wafel met suiker

5.25 / +2.50

Pannenkoek met siroop

5.75 / +2.50

Pannenkoek met confituur

5.75 / +2.50

Pannenkoek/wafel met aardbeien

6.75 / +2.50

Pannenkoek/wafel met vers fruit

6.75 / +2.50

Pannenkoek/wafel met banaan

6.75 / +2.50

Pannenkoek/wafel met warme kersen

6.75 / +2.50

Pannenkoek/wafel Puccini (vanille-ijs/w.chocoladesaus/room)

7.75 / +2.50

Pannenkoek met spek en siroop

7.00

Normandische pannenkoek

7.00

[ Supplement ] :

ijs

1.30

slagroom

1.00

saus

0.70

fruit

2.50

Pannenkoeken of wafels worden tot 17.30 u geserveerd tijdens het weekend & feestdagen.

[ CROQUES EN TOAST ]
Enkel/dubbel
Croque monsieur Croque madame Croque tomaat Croque hawai Croque vide -

7.00 / +2.50

kaas/ham

7.50 / +2.50

kaas/ham/spiegelei

7.25 / +2.50

kaas/ham/tomaat

7.25 / +2.50

kaas/ham/ananas

9.75 / +2.50

kaas/ham/vide

Croque bolognaise Croque Puccini -

kaas/ham/bolognaise

8.75 / +2.50

kaas/kip/rode pesto/rucola

9.50 / +5.00

Croque champignons à la crème Croque champignons natuur -

kaas/ham/champignons/room

kaas/ham/champignons natuur

11.00 / +2.50
10.50 / +2.50

Croque zalm - kaas/gerookte zalm/rucola

10.50

Toast champignons à la crème* -

10.75

Toast champignons natuur* -

gesneden brood/champignons/room

gesneden brood/champignons natuur

9.75

Supplement:
frietjes / puree / kroketten / pommes duchesses

3.25

mayonaise of ketchup

0.75

[ BROODJES ]
Al onze broodjes worden geserveerd met salade en dressing
Broodje kaas

6.00

Broodje parmaham

7.95

Broodje gerookte zalm Broodje brie -

philadelphia

appel/walnoten/honing*

Broodje kipfilet -

ananas/mangodressing

Broodje tomaat & mozzarella Broodje carpaccio -

olijfolie/groene pesto

Parmezaan en rucola

Broodje spek en omelet

8.25
7.25
7.25
7.95
8.00
7.75

[ SOEPEN ]
Romige tomatensoep

5.25

Dagsoep

5.25

Hongaarse goulashsoep

5.50

Aspergeroomsoep

5.50

[ PASTA’S ]
Keuze uit: spaghetti / penne / tagliatelle +1€
Carbonara

13.50

Arrabbiata*

13.50

Bolognaise

13.50

Zeevruchten

18.50

Pollo

15.50

Scampi

17.75

Scampi met gele pesto

16.50

Kip met groene pesto

15.50

Vongole

17.75

Lasagna al forno
Canneloni 4 kazen*

13.50
15.00

Canneloni met spinazie

15.00

Tortelloni met truffel*

15.75

Tortelloni van de chef*

15.75

Trio van pasta -

18.50

spekjes/room/ei/Parmezaan
pikante tomatensaus, kerstomaatjes/olijven/Parmezaan
klassieke tomatensaus/rundsgehakt
verse tomatensaus/zeevruchten/witte wijn
kip/champignon/lichte tomatenroomsaus
verse tomatensaus/scampi/olijfolie/rode pesto
gele pesto/saffraan/room

groene pesto/champignons/room
lichte tomatensaus/venusschelpen/look/witte wijn

4 soorten kaas/tomatenroomsaus
spinazie/kreeft/garnaaltjes/tomatenroomsaus
truffel/roomsaus

truffel/tomatensaus/basilicum/look/chilipepers/olijven/champignon
vlees/vis/vegetarisch

(VANAF 2 PERSONEN)

Alle pasta’s worden geserveerd met brood en kruidenboter.

[ VOORGERECHTEN ]
bij voorgerecht: brood inbegrepen

Voor-/hoofdgerecht

Assortiment van bruschetta’s (6st)

9.00

Bruschetta’s classic tomaat (6st)

7.50

Carpaccio van ossenhaas/rucola/Parmezaanschilfers

9.25

Parmaham met meloen

9.45

Scampi van de chef (5st)

12.50

Kaaskroketjes met tartaarsaus

9.00 / 14.00

Garnaalkroketjes/grijze garnalen/tartaarsaus

10.00 / 17.50

Calamari á la romana met tartaarsaus

9.00 / 14.00

Duo van kaas- en garnaalkroketjes

9.50

Voorgerecht van het dagmenu

9.00

[ SALADES ]
Salade scampi Salade kip -

krokante gebakken scampi/appel

ananas/mangodressing

Salade spek -

croutons/balsamico

Salade tonijn Salade puccini -

groene boontjes/gekookt ei
kip/spek/scampi

Keuze uit: frietjes/puree/brood/kroketten/pommes duchesses of pasta.

17.50
16.00
16.00
15.50
18.75

[ VLEESGERECHTEN ]
Gegrilde steak (250g) met garnituur

19.75

Steak au poivre flambé met garnituur

20.95

Struisvogelbiefstuk met garnituur

22.00

Gegrilde entrecôte met garnituur

22.50

Gegrilde kipfilet van de chef met garnituur

17.75

Stoofvlees op Vlaamse wijze

17.95

Hongaarse goulash/verse paprika/salade

17.95

Mixed grill (400g) vlees met garnituur 4 soorten vlees

24.00

Spareribs met 2 sausen en salade

18.75

Argentijnse steak met duo naar keuze:
4 calamaris of 4 scampi of 2 gamba of sparerib

24.50

Brochette van varkenshaasje met spek en garnituur

18.75

Vidé met frietjes en salade

14.75

Bij alle hoofdgerechten kan u kiezen uit:
frietjes/puree/kroketten/pommes duchesses of pasta
Keuze sausen:
Champignonroomsaus / pepersaus / kruidenboter / dillesaus /
Provençaalse saus / rode wijnsaus / gebakken champignons

2.50

[ VISGERECHTEN ]
Gebakken zalmfilet met dillesaus

19.75

Duo van zalmfilet & 2 gamba’s

24.75

Visschotel van het huis

25.75

Kabeljauwhaasje met preisaus

22.75

Gebakken zeetong meunière (500g - gepaneerd)

25.75

Gegratineerd vispannetje

19.25

3 Gebakken slibtongetjes meunière

22.50

Zeetong-zalmrolletjes met witte wijnsaus en garnaaltjes

21.50

6 Gegrilde gamba’s in lookboter

24.95

Scampi met garnituur en saus naar keuze:

20.75

(slibtong/scampi/gamba/zalm/calamari)

lookroom/kruidenboter/gele pesto/saus van de chef

Bij alle hoofdgerechten kan u kiezen uit:
frietjes/puree/kroketten/pommes duchesses of pasta.

[ KINDERGERECHTEN ]
Tot 12 jaar

Kindervidé met frietjes

6.50

Frikandel met frietjes

6.50

5 bitterballen met frietjes

6.50

6 kipnuggets met frietjes

6.50

Kinderspaghetti

6.50

Kinderlasagna

6.50

Appelcompote

1.50

Frietjes met mayonaise

5.00

[ KINDERMENU ]
Tomatensoep
***
Keuze kindergerecht
***
kinderijs

11.50

[ DAGMENU ]
Het dagmenu wordt geserveerd van dinsdag tot en met vrijdag.
Vraag naar het suggestiemenu van de dag.

Dagschotel (hoofdgerecht vis of vlees)

16.00

Dagmenu I (soep/hoofdgerecht/dessert)

22.50

Dagmenu II (voorgerecht/hoofdgerecht/dessert)

27.50

Dagmenu III (soep/voorgerecht/hoofdgerecht/dessert)

32.00

[ WEEKENDMENU ]
Het weekendmenu wordt geserveerd op zaterdag en zondag.

Weekendschotel (hoofdgerecht vis of vlees)		

20.00

Weekendmenu I (soep/hoofdgerecht/dessert)

25.00

Weekendmenu II (voorgerecht/hoofdgerecht/dessert)

30.00

Weekendmenu III (soep/voorgerecht/hoofdgerecht/dessert)

32.50

Kijk ook op onze site voor de menu’s tijdens feestdagen
zoals Pasen, Hemelvaart, valentijn, moederdag, vaderdag, Kerstmis enz..

[ KEUZEMENU ]
4-gangenmenu

Aspergesoep / tomatensoep / dagsoep
-

▫-

Parmaham met meloen / duo van kaas- en garnaalkroket / carpaccio
-

▫-

Zalmfilet met béarnaisesaus, groenteboeket en pommes duchesses
of
Brochette van varkenshaasje met rode wijnsaus, groenteboeket en kroketten
of
Trio van pasta
-

▫-

Tiramisu / chocoladefondu met vers fruit / dame blanche

Menu 35.00€

Geen wijziging mogelijk bij keuzemenu.

[ DRANKENARRANGEMENT ALL-IN ]

Aperitief van het huis
-

▫-

Onbeperkt drinken naar keuze tijdens het diner
-

▫-

Koffie bij het dessert

Volwassenen: 15.00€

Kinderen: 7.50€

(Sterke dranken niet inbegrepen)

[ HUISWIJNEN ]
[ WITTE WIJNEN ]
Chardonnay del Veneto

Glas

Karaf

Fles

3.95

9.75

15.50

3.95

9.75

15.50

9.75

15.50

9.75

15.50

(Half droge huiswijn, zacht in afdronk, vooral bij vis)

Cantina Castelnuovo Del Garda
(Zoete witte wijn, bij desserts, kaas of ook zo te drinken))

[ ROSÉ WIJNEN ]
Rosato Veneto Parolvini

3.95

(Een roséwijn die u bij ieder gerecht kan drinken, fris en lekkere afdronk)

[ RODE WIJNEN ]
Cabernet franc del Veneto

3.95

(Half droge huiswijn, zacht in afdronk, bij alle vleesgerechten)

Naast deze huiswijnen hebben wij ook nog een uitgebreide wijnkaart voor u beschikbaar.

[ APERITIEVEN ]

[ DIGESTIEVEN ]

Aperitief Maison
Witte of rode porto
Campari
Wodka
Bacardi
Pisang
Pasoa
Glas Prosecco
Kir
Kir Royale
Apperol Spritz
Safari
Batida de coco
Ouzo
Pernod

5.50
3.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.75
4.75
6.00
6.00
4.75
4.75
4.75
4.25

Whisky (Johnny Walker)
Whisky (Jack Daniels)
Whisky (chivas)
Cognac (Remy Martin)
Amaretto di Saronno
Baileys
Grappa
Cointreau
Grand Marnier
Jägermeister
Averna
Ramazotti
Sambucca
Limoncello

4.75
5.25
5.25
5.75
5.50
5.25
5.00
5.50
5.50
4.00
4.00
4.00
5.00
4.00

[ NON ALCOHOL ]
Crodino
Rode bitter

3.25
3.25

Supplement frisdrank
Supplement feevertree

1.90
2.90

[ MARTINI ]
Martini Bianco
Martini Rosso
Martini Rosato
Martini Bianco Royale
Martini Rosato Royale

[ GIN ]
3.25
3.25
3.25
5.00
5.00

Gordons
Hendrick’s
Bombay Sapphire
Mombasa
6 Moments
Tanqueray

6.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50

[ BIEREN ]
Jupiler (0.25l)

2.25

Jupiler alcohol vrij

2.25

Carlsberg

2.50

Kriek Lindemans

2.50

Hoegaarden

3.00

Palm

3.25

Grimbergen

3.25

Leffe blond/donker

3.25

Kompel blond/donker

3.25

Duvel

3.25

Karmeliet

3.25

Westmalle tripel

3.25

Westmalle donker

3.25

Grenadine

0.50

[ BORRELGARNITUUR ]
Portie olijven

4.00

Portie kaas

4.00

Portie bitterballen (10st)

5.50

Bittergarnituur (mix)

8.50

Lookbroodjes ovenwarm (9st)

5.00

[ FRISDRANKEN ]

[ WARME DRANKEN ]

Coca cola
Coca cola light
Coca cola zero
Fanta orange
Sprite		
Gini
Tonic
Vers geperst fruitsap
Appletiser
Chocomelk
Fristi
Lipton Icetea
Lipton Icetea Green
Agrum

2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.50
2.50
4.50
2.75
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

[ Tönissteiner ]
Orange
Zitrone
Naranja
Früchtekorb

2.50
2.50
2.50
2.75

[ Minute maid ]
Jus d’orange
Appelsap
Appelkers

2.50
2.50
2.75

[ Water ]
Chaudf blauw
Chaudf rood
Chaudf blauw 0.5l
Chaudf rood 0.5l
Perrier

2.25
2.25
3.95
3.95
2.50

Koffie
Mocca (espresso)
Cappuccino
Décafiné
Warme chocomelk
Chocomelk met slagroom
Kannetje verse munt thee

2.25
2.25
2.50
2.25
2.75
2.75
5.50

[ Thee ]
English Breakfast
Black Tea with Vanilla
Black Tea with Berries
Earl Grey
Gunpowder Green Tea
Green Tea with Jasmine
Camomile Tea
Peppermint Tea

2.60

[ Latte macchiato ]
Latte macchiato
Latte macchiato caramel
Latte macchiato hazelnoot
Latte macchiato vanille

2.50
3.00
3.00
3.00

[ Special coffees ]
Irish coffee (Whisky)
French coffee (Grand Marnier)
Baileys coffee
Koffie Puccini (Amaretto)
Koffie advocaat
Hasseltse koffie (jenever)

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

Pauwengraaf 9
3630 Maasmechelen
Tel. 089 77 59 09
info@puccini.be
www.puccini.be
puccini.be

puccini

