
viva la pizza
(woensdag en zondag)

HOUTOVEN PIZZA’S
Alle pizza’s _____________________ 12,50 
Salami (saus, mozzarella, salami Milano)

Hawaii (saus, mozzarella, ham, ananas)

Tonijn rode ui (saus, mozzarella, tonijn, 
rode ui)

Pepperoni (saus, mozzarella, pittige 
pepperoni)

Gorgonzola (saus, mozzarella,
gorgonzola) 

Rucola (saus, mozzarella, rucola, olijfolie, 
grana padano) 

Funghi (saus, mozzarella, champignons, 
oregano) 

Mozzarella (saus, mozzarella) 

Extra ____________________________ 1,00 
Rucola als topping op de pizza 

NAGERECHTEN
Tiramisu _________________________ 3,95

Pannacotta ______________________ 3,95
met coulis van rood fruit

BIJGERECHTEN
Antipasti 2 personen ____________ 16,50
O.a. salami, prosciutto crudo, grana 
padano, gorgonzola, olijven, cherry 
tomaat, scrocchi, pesto, tapenade

tapas night
(vrijdag)

Tapasplank _____________________ 40,00 
Diverse luxe warme en koude tapas met 
brood en aioli. Vanaf 2 personen. 

Paella bomba p.p. _______________ 14,00
Met kippendij, zeevruchten en chorizo

Kindermenu _____________________ 8,00
Friet met kipnuggets, appelmoes en 
mayonaise

Klein Berlijn
(maandag en dinsdag)

MAALTIJDSALADES 
Thaise ossenhaassalade _________ 15,50 
Heerlijke gewokte ossenhaas met hoisin 
saus en frisse salade 

Zachte geitenkaassalade _________ 14,50
Rijkelijk gevulde salade met honing, 
nootjes en verse vijgen dressing 

HOOFDGERECHTEN
Fried chicken ___________________ 16,50
Heerlijk kippendijen met een krokant 
jasje en onze Glamp bbq saus

Amazing Steak __________________ 16,50
Malse biefstuk van de barbecue, ge-
serveerd met huisgemaakte jus

Fish en chips ____________________ 16,50
Heerlijke lekkerbek met huisgemaakte 
remouladesaus en citroen

Alle hoofdgerechten worden geserveerd 
met verse friet en salade.

KIDSMENU
Kipnuggets met frietjes ___________ 8,00
Met ketchup of mayonaise

Patatje met saus __________________ 3,00

pasta night
(donderdag)

VOORGERECHTEN 
Carpaccio ______________________ 12,00 
Van ossenhaas met groene pesto, truf-
felcrème met Parmezaanse kaas, pijn-
boompitjes en rucola

Pomodori tomatensoep  ________ 6,00 
Met basilicum

Salade caprese  _______________ 10,00

PASTA’S
Pasta Carbonara ________________ 13,00
Met Parmezaanse kaas en gerookt spek

Pasta Bolognese ________________ 13,00
Met tomaat en rundergehakt 

Pasta Zalm ______________________ 14,00
In roomsaus met bosui en peterselie

Risotto  _______________________ 12,50
met gegrilde groenten en gepofte
cherrytomaatjes

Wisselende kinderpasta _________ 12,50

NAGERECHTEN
Tiramisu _________________________ 8,00

Crostata Ricotta __________________ 8,00
met roodfruit

Sate van NAN
(zaterdag)

Huisgemaakte varkenshaassaté of 
kipsaté _________________________ 14,50 
Met satésaus, komkommer, stokbrood, 
kroepoek, atjar, gebakken uitjes en nasi, 
bami of friet 

Varkenshaassaté met stokbrood ___ 9,50
Satésaus, komkommer, kroepoek en 
gebakken uitjes

Broodje kipsaté __________________ 9,50
Satésaus, komkommer, kroepoek & ge-
bakken uitjes.

De saté kan ook vegetarisch geserveerd 
worden. 

Spekkoek _______________________ 2,50

FOOD & DRINKS
VELUWE

Maandag
KLEIN BERLIJN

dinsdag
KLEIN BERLIJN

WOENSDAG
VIVA LA PIZZA

donderdag
PASTA NIGHT

vrijdag
TAPAS NIGHT

zaterdag
SATÉ VAN NAN

zondag
VIVA LA PIZZA

* Check de site voor openingsperioden. Het kan 
voorkomen dat dagen een keer gewisseld worden.

** Vraag een van onze collega’s bij de Food & Drinks 
Bar naar info over allergenen.

glamp outdoor camp

 Vegetarisch


