Voorgerechten
Slaatje met ambachtelijk kaas- en garnaalkroketjes met brood/gefrituurde peterselie
Kaas kroketten 2 stuks/ 3 stuks

€12,50/€15,50

Garnaal kroketten

€15,00/€18,00

2 stuks/ 3 stuks

Duo van kaas en garnaal

€13,00

Rundscarpaccio: rucola/parmezaanse kaas/pijnboompitten/ balsamico cream

€13,50

Scampi (5st) in lookboter met een slaatje

€16,00

Scampi (5st) in Thaise curry met een slaatje

€16,50

Salades
Salade Kosmopol: scampi (5st)/ gerookte zalm/appelschijfjes

€19,50

Salade spek en geitenkaas: gebakken appel met honing toets

€17,50

Salade Quinoa: ananas/ gegrilde groentjes en halloumi/ kerstomaten

€18,00

Caesar Salade: kip/ croutons/parmezaanse kaas/ caesar dressing

€16,50

Pasta’s
Spaghetti Bolognaise met kaas

€15,50

Vegetarische tagliatelle: groentjes/ tomatensaus/ witte wijn/verse kruiden

€17,00

Pasta Diablo: tagliatelle/ scampi/groentjes/witte wijn /pittige kerstomatensaus

€19,50

All onze salades en pasta’s worden geserveerd met ovenverse broodjes

Woks

Kindergerechten(onder 12 jaar)

Noedles of rijst /groentjes/woksaus

Hamburger met frietje

€12,00

of currysaus

Stoofvlees met frietjes

€9,50

Kip

€17,50

Koninginnenhapje met frietjes

€9,50

Scampi

€19,50

Curryworst met frietjes

€8,50

Vegetarisch

€16,50

Spaghetti bolognaise met kaas

€8,50

Kosmopols Favorieten
Tortilla met kip of Veggie: Tex Mex/guacamole/frietjes of rijst

€18,00 / €17,00

Fajitas: gemarineerde kip/zure room/guacamole/salsa van tomaat/frietjes of rijst

€19,00

Burritos: gevuld met pittig gehakt/cheddar kaas/guacamole/ frietjes of rijst

€18,00

Huisbereide burgers met rundsgehakt
Classic Burger: sla/tomaat/barbecuesaus/frietjes

€18,00

Cheese Burger: cheddarkaas/sla/tomaat/barbecuesaus/frietjes

€18,50

Kosmopol Burger: sla/tomaat/huisbereide saus/spek/spiegelei/frietjes

€19,50

Visgerechten
Gebakken zalmfilet: wokgroentjes/ bearnaisesaus of huisbereide tartaarsaus

€22,00

Tongrolletjes met zalm: jullienegroentjes/kreeftensaus/grijze garnalen

€22,50

Fish & Chips kabeljauw/limoen/huisbereide tartaarsaus/gefrituurde peterselie

€19,50

Scampi (8st) in look boter of look room

€21,00

Scampi (8st) in Thaise curry of diabolique (pittig)

€22,00

Vleesgerechten

Bijgerechten

Koninginnenhapje

€16,50

Gebakken champignons

€5,00

Vlaamse stoverij met bruine leffe

€17,00

Gebakken groentjes

€5,00

Steak (gegrild) van boerderij Jos Theys

€22,50

Gemengde sla

€5,00

Filet puur (gegrild) van boerderij Jos Theys

€29,50

Kipbrochette (Gemarineerd en gegrild)

€19,50

Witloofsla (seizoen)

€6,00

(Saus inclusief in de prijs voor steak, filet pur en kipbrochette)
Sauzen: Champignonroom, peperroom, béarnaise, lookboter of Kosmopol (tomaat/ look/whisky/pittig/room)
Alle Vis -en Vlees gerechten worden geserveerd met seizoensgebonden garnituur, frietjes, rijst, pasta, puree,
of kroketten

Veganistische gerechten
Quinoa salade: ananas/gegrilde groetjes/ kersttomaat

€17,00

Groenteschotel: zachte currysaus met kokosmelk en rijst

€17,00
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