Dinerkaart

vanaf 16:30

Starter om met z’n tweeën te delen
Rustique broodplank

6

Vega

Rustique Ciabattabrood met roomboter / vulkaanzout / kruidenboter
tapenade van zongedroogde tomaat en olijf

Voorgerechten
Caprese van buffelmozzarella

9,5

Buffelmozzarella / tomaten / verse basilicum en vulkaanzout

Serranoham rolletjes

9,5

Serranoham / parmezaan / rucola / zongedroogde tomaat
en truffelmayonaise

Serranoham met meloen

9,5

Serranoham / galiameloen en witte balsamicoazijn

Carpaccio van gerookte runderlende

11

Truffelmayonaise / rucola / zongedroogde tomaat / broad beans en parmezaan

Mediterraanse carpaccio van tomaat

Vega

9

Dungesneden vleestomaten met feta / bosui / gember en witte balsamicoazijn

Pomodori tomatensoep

6

`

Vega

Verse Italiaanse tomatensoep / verse basilicum en een broodje

Black Tiger garnalenspiesjes

11

Spiesjes van Black Tiger garnalen / gebakken in olie met knoflook /
geserveerd met vulkaanzout / broodje / aioli en een partje citroen.

Proeverijplank van voorgerechten (Voor 2 personen)
met o.a. carpaccio van gerookte runderlende / caprese van buffelmozzarella

serranoham rolletjes

10 per persoon

Hoofdgerecht vlees
Scaloppina alla Gorgonzola

16

Kalkoenfilets in een gorgonzola-roomsaus met Mediterraanse salade en frites

Kipspiezen
Spiezen van kippendij met mediterraanse salade en frites
Optie: keuze uit champignonroomsaus of gorgonzolaroomsaus

15
2

Mixed Grill

19,5

Rib-eye steak / Kippendijspies / Black Tiger garnalenspies
Met mediterraanse salade / frites en kruidenboter
Optie: keuze uit champignonroomsaus of gorgonzolaroomsaus

2

Burning Steak 250gr

19,5

Rib-eye steak / Met mediterraanse salade / frites en kruidenboter
Optie: keuze uit champignonroomsaus of gorgonzolaroomsaus

2

Pasta!
Spaghetti pomodoro e basilico

12

Vega

Met een kruidige tomatensaus, verse basilicum en parmezaansnippers

Tagliatelle al nero

17

Zwarte tagliatelle met Black Tiger garnalen en een kruidige tomatensaus

Spaghetti al limone

14

Met munt / citroen / courgette en parmezaansnippers

Tagliatelle al salmone

17

Met gepocheerde zalm / roomsaus / olijven / kappertjes / dille en citroen

Tagliatelle pollo e funghi
Gegrilde stukjes kippendij, champignonroomsaus, champignons,
rucola en zwarte truffel

17

Vega

Desserts

vanaf 16:30

Chocolade-lava cake
Chocolade-lava cake / Caramel zeezout ijs / rood fruit

7

Limbo’s Sorbetcoupe
Sorbetijs van framboos en mango met slagroom en vers fruit

6

Crème Brûlée
7

Welkom bij Limbo Restaurant & Bar!
Limbo? Dat is toch zo’n dans onder een stok door?
Dat klopt, maar wist u dat Limbo meer betekenissen heeft? Bent u benieuwd welke?
Lees dan snel verder!
De naam Limbo komt oorspronkelijk uit Trinidad, een Spaanse kolonie voor de kust
van Venezuela in het Caribisch gebied. Het eiland is in 1652 ook heel even in
Nederlands bezit geweest.
Limbo betekent van oudsher ‘’zwevend tussen 2 werelden’’. De Limbodans is een
swingende dans waarbij de danser onder een steeds lager hangende (brandende) stok
door moet dansen. De oorspronkelijke betekenis omvatte het begeleiden van de
zwevende ziel van een geliefde naar de hemel, wanneer deze hier hulp bij nodig had.
Zo’n diepzinnige betekenis heeft het voor ons uiteraard niet, maar er zijn zeker
raakvlakken wat betreft de betekenis:
Zoals u misschien weet bestaat onze zaak ook uit 2 werelden. Enerzijds het restaurant
op de begane grond en tevens de club op de eerste verdieping. Daarnaast heeft het
restaurant veel Spaans / Mediterraanse invloeden en komt het swingende van de
Limbodans goed tot zijn recht in de club.
Deze redenen tezamen met het gegeven dat de naam ‘Limbo’ lekker vrolijk klinkt, heeft
ons in juli 2017 doen besluiten de zaak, zowel de club als het restaurant, Limbo te
noemen.
Wist u dat?
-

Limbo restaurant op 2 mei 2018 haar deuren officieel heeft geopend?
Alle tafelbladen door Ruben & Jeffrey (de eigenaren) met de hand zijn gemaakt?
Er in het restaurant een grote handgeschilderde replica van de Nachtwacht hangt?
De grote Heineken tanks echt gebruikt worden en dat er 2000 liter bier in past?
Al het gebak (incl. uw koekje bij de koffie en thee) & het sorbetijs zelfgemaakt is?
Limbo de perfecte locatie is voor uw personeelsuitje, vriendengroep of bedrijfsfeest?
Op het Ibiza stijl dakterras 10 tot 200 gasten kunnen barbecueën en/ of borrelen?
Wij wensen u een fijn verblijf,
Team Limbo restaurant & bar

Kidskaart 😊

vanaf 16:30

Pannenkoek naturel
Geserveerd met stroop en poedersuiker

4,5 Vega

Pannenkoek spek
Geserveerd met stroop en poedersuiker

6

Pannenkoek kaas
Geserveerd met stroop en poedersuiker

6 Vega

Pannenkoek tomaat & kaas
Geserveerd met stroop en poedersuiker

6 Vega

Pannenkoek tomaat, kaas & spek
Geserveerd met stroop en poedersuiker

7

Frietjes met kipspies
Geserveerd met appelmoes en mayonaise

8

Spaghetti pomodoro e basilico

9 Vega

Met een kruidige tomatensaus, verse basilicum en parmezaansnippers

Frietjes met frikandel of kroket of hamburger of kaassouffle
Geserveerd met appelmoes en mayonaise

4,5

Frietjes met kipnuggets
Geserveerd met appelmoes en mayonaise

5,5

