
MONACO 8,50
Belegen kaas | scharrelkip� let 

kaastengels | tomatenrelish

LE MANS 8,95
Brie | walnoot | rucola  

spinazie | vijgencompote

DAYTUNA 8,95
Tonijnsalade | mozzarella | rode uienchutney 

gegrilde paprika | gerookte paprikamayo

PANINO
KROKANT EN ROMIG. GEGRILD

VOLGENS GEHEIM RECEPT

UITSMIJTER 12,95
Drie gebakken scharreleieren

bourgondische ham | belegen kaas | grove 
mosterdmayo | Kilsdonkse molenbol  

BOEKEL 11,95
Omelet van drie scharreleitjes in de kluts

bospaddenstoelen | wortel | prei 
belegen kaas | molenbroodje 

bacio di tartufo? 1,- 

EGGS & ROLLS 13,95
Lauwwarme omeletrol | limoen-krabsalade 
tonkatsusaus | wakame | torpedogarnalen 

parels van citrus | crumble van wasabi & sesam

SCHARREL EI

VERDE
Gepocheerde scharreleieren | gepo� e tomaat  
spinazie |  bospaddenstoelen | pijnboompitten 
tru� elmayo 
bacio di tartufo? 1,- 

BLU
Gemarineerde zalm | tonijnsalade | tonijntataki 
rivierkree� jes | torpedogarnalen | kree� en-
bitterbal | wakame | gepo� e tomaat
kree� enmayo

ROSSO
Bee� ataki | little gem | wakame
tonkatsusaus | sojaparels
crumble van kno� ook & ui 
crispy chicken

TOMAAT
NORMAAL 7,50 / COUPÉ 4,50
Provençaalse tomaten | gepo� e tomaat 
bos ui | groene kruiden | geslagen room 
bruschetta kruiden

KREEFT 
NORMAAL 8,95 / COUPÉ 5,95 
Canadese kree� ensoep | rivierkree� 
bos ui | geslagen room 

SEIZOEN 
NORMAAL 7,50/ COUPÉ 4,50
Strak op het seizoen gekozen.  
Priscilla, Fleur of Anna lichten ‘m je graag toe!

SOEPEN
ONZE HUISGEMAAKTE SOEPEN 
WORDEN GESERVEERD MET TOSCAANS 
BROOD, GEROOKT MALDON ZEEZOUT 
EN MASSIMODIP

SALADES 16,95
GESERVEERD MET MOLENBROODJE, 
GEROOKT MALDON ZEEZOUT EN 
MASSIMODIP

SPECIALS 4,95
Appelpunt | nougatine gebak 

WORSTENBROODJE 4,50

DE ROUW 
SPECIALITEITEN
VAN DE BESTE PATISSIER VAN 

NEDERLAND, DE ROUW UIT VUGHT 

SOEP NAAR KEUZE +
Molenbroodje | Carrot Americain 

dragonmayonaise | amsterdams zuur &
Omeletrol | limoen-krabsalade  

tonkatsusaus | wakame 
crispy chicken | torpedogarnaal  

ZANDVOORTJE 14,95
EEN VERLEIDELIJKE KNIPOOG 

NAAR HET KLASSIEKE 12-UURTJE, 
MAAR DAN VAN DEZE TIJD 

LUNCH
KILSDONKSE MOLENBOL AMSTERDAM 13,95
Carrot Americain | schuim van piccalilly | Old Amsterdam
Amsterdams tafelzuur | rucola | crunch van kno� ook & ui

Van Dobben bitterbal 

KILSDONKSE MOLENBOL PAUL RICARD 13,95
Gemarineerde zalm | rivierkree� -krabsalade | little gem

torpedogarnaal | kree� enbitterbal | dragon ricard mayonaise 

KILSDONKSE MOLENBOL MIAMI 13,95
Pulled pork | creme van avocado | gebakken scharrelei | belegen kaas

little gem | pulled pork bitterbal | tru� elmayo

BAGEL DAKAR 12,50
Falafel | hummus | spinazie | gepo� e tomaat | ras el hanoutmayonaise

zoetzure bloemkool | crunch van kikkererwt & gedroogde bloemen 

BAGEL BARCELONA 12,50
Tonijnrosbief | tonijnsalade | gepo� e tomaat | kappertjes
gemarineerde olijven | krokante chorizo | sa� raanmayo 

BAGEL SUGO 12,50
Crispy chicken | wakame | zoetzure groenten | bos ui

crumble van wasabi & sesam | little gem | tonkatsusaus 



HAUTE FRITURE 
ORE DI FRITTURA 14,95

2 huisgemaakte kree� enbitterballen | 2 huisgemaakte pulled porkbitterballen
2 kaastengels | 2 torpedogarnalen  | 2 falafel  | 2 van dobben bitterbal

FRITES CHIQUE 8,95
Zoete aardappelfrites | pulled pork | bosui | bacio di tartufo | krokante chorizo 

Volgastronomie. 
Eerlijk, rijk, smaakvol, spannend.

… en een beetje sexy.

Trots zijn wij op onze knappe kaart. 
Mogen wij u meenemen op trip?

Een volle espresso in de ochtend. Heerlijk in 
combinatie met de Rouw Specialiteiten. 

Een royale lunch in de middag óf een luxe 
borrel daarna. In samenwerking met Oonivoo 

wijnen maken wij er een feest van! 

Welkom bij Café Massimo.
� e place to start (or � nish)!

SMAKELIJK!
@CAFEMASSIMO.UDEN

MEESTERLIJK 
MASSIMO

PLATEAU FERRARI 64,95
Fles Ferrari Blanc de Blanc +

Volgastronomische selectie van haute cuisine & friture

HAUTE CUISINE
DRIELUIK VAN ONDERSTAANDE OESTERS 7,95

Zeeuwse oester Klassiek | parel van citroen | 2,50
Zeeuwse oester Rockefeller | gewokte spinazie | gratiné | 3,50

Zeeuwse oester Asian | parel van soja | bosui | 2,75

BEEFTATAKI Parels van soja | bosui | crumble van kno� ook & ui
tonkatsusaus | wasabimayo | 9,95

TONIJNTATAKI Parels van citrus | bosui | crumble van wasabi & sesam
wakame | tonkatsusaus | wasabimayo | 9,95


