
                 ANNOlunch 10.30 tot 17.00  ANNOdinner 17.00 tot 22.00

Soepen

Tomaten soep 5,00€      (V)

met room en Marokkaans brood

Franse uiensoep 5,00€      

met een kaascrouton

Tip van Anno

ANNO triple meat 8,50€       

3 kleine ciabatta's met carpaccio van rund, rundvleeskroket en gebakken ei met ham

ANNO triple fish 9,00€      

3 kleine ciabatta's met gerookte zalm, inktvisring, tonijnsalade en gebakken ei

Broodjes van ANNO
Carpaccio met pesto, pijnboompitten, rucola en grana padano 7,50€       

Tonijnsalade met augurk, sla, rode ui, olijven en kappertjes 8,00€      

Gerookte zalm met roomkaas, sla, ui, ei en tomaat 9,00€      

Geitenkaas uit de oven  met rucola, honing en notenmix 8,50€       (V)

2 Rundvleeskroketten met brood of frites 7,50€       

Avocado verse advocado met zongedroogde tomaat, ei, ui, sla en pijnboompitten 8,00€      (V)

Onze broodjes worden geserveerd op wit of bruin zuurdesem brood

Tosti's

Kaas 4,00€      (V)

Classic met ham en kaas 4,50€       

Hawaii met ham, kaas en ananas 4,75€       

Salami/kaas 4,75€       

Caprese met tomaat, mozzarella en pesto 5,50€       

Geitenkaas met spek, appel en honing 6,50€      

Onze tosti's worden gemaakt van Marokkaans brood

Heeft u vragen over de kaart, onze medewerkers staan voor u klaar.

Heeft u allergieën? Meld het ons van tevoren.

Let op: bij 6 of meer personen is apart afrekenen helaas niet mogelijk.



                 ANNOlunch 10.30 tot 17.00  ANNOdinner 17.00 tot 22.00

Uitsmijters

Naturel 6,00€      (V)

Kaas 6,50€      (V)

Ham/kaas 7,00€      

Ham/kaas/spek 7,50€       

Onze uitsmijters worden geserveerd op wit of bruin brood

Clubs

Clubsandwich kip 11,00€      

Bacon, sla, ei, komkommer, tomaat, kerriemayonaise en frites

Clubsandwich zalm 11,50€      

Roomkaas, sla, ei, rode ui, tomaat en komkommer en frites

Classics

Kipsate 11,50€      

Klassieke saté van halal kipfilet en saté saus

100% runder hamburger 12,00€     

Cheddar, bacon, sla, tomaat, komkommer, ui en smokey barbecue saus

Spiced double chicken burger 13,00€     

Cheddar, sla, tomaat, bacon, komkommer en Thaise mayonaise

Onze classics worden geserveerd met frites en zoetzure groente

ANNO wraps
Chicken van kippendij, gemengde sla, tomaat, komkommer en kerriemayonaise 7,50€       

Carpaccio met pesto, rucola, rode ui, tomaat, gemengde sla en grana padano 8,00€      
Tonijnsalade met rode ui, komkommer, ei, augurk, tomaat en gemengde sla 7,50€       

Salades

ANNO Caeser salade 10,50€     

met grana padano, ei, bacon, olijven, rode ui en dressing

Maak je salade nu nog lekkerder met malse kippendij stukjes 3,75€       

Geitenkaassalade 11,50€      (V)

warme geitenkaas overgoten met honing, gemengde sla, tomaat, komkommer,

olijven, walnoot, rode ui en appel

Ossenhaaspuntjes salade 13,50€      

roergebakken ossenhaas in barbecuesaus en zoet zure groenten

Maak je salade surf and turf en voeg een gamba spies toe 4,50€       

Carpaccio deluxe 12,50€     

ruime runder carpaccio, grana padano, rucola, kappertjes, rode ui, 

olijven, met pesto of truffel mayonaise

Heeft u vragen over de kaart, onze medewerkers staan voor u klaar.

Heeft u allergieën? Meld het ons van tevoren.

Let op: bij 6 of meer personen is apart afrekenen helaas niet mogelijk.



                 ANNOlunch 10.30 tot 17.00  ANNOdinner 17.00 tot 22.00

Chefsverrassing 25,50€     p.p

De chefsverrassing kan alleen besteld worden vanaf 2 personen

De chef zal een 3 gangen selectie samenstellen van de kaart

3 gangen keuze menu
Bij het 3 gangen menu van ANNO heeft u de keus uit onderstaande gerechten. 

U kunt kiezen uit 1 voorgerecht, 1 hoofdgerecht en 1 nagerecht.

(Let op: sommige gerechten hebben een meerprijs)

Zondag tot en met Woensdag 17,50€     

Donderdag tot en met Zaterdag 19,50€     

Voorgerecht

Tomaten soep (V)

Franse uiensoep 

Geitenkaas kroketjes (V)

Carpaccio van rund                                                                                                 + 1,00€       

Bonbon van gerookte zalm                                                                                      + 1,50€       

Hoofdgerechten

Kipsate

Salade geitenkaas (V) 

Beef burger

Spiced chicken burger

Vegetarische Pasta (V) 

Ossenhaas spies                                                                                                   + 2,50€       

Surf en turf spies                                                                                                    + 2,50€       

Nagerechten

Koffie of thee

Dame blanche

Coupe caramel

Huisgemaakte brownie

Heeft u vragen over de kaart, onze medewerkers staan voor u klaar.

Heeft u allergieën? Meld het ons van tevoren.

Let op: bij 6 of meer personen is apart afrekenen helaas niet mogelijk.



                 ANNOlunch 10.30 tot 17.00  ANNOdinner 17.00 tot 22.00

Voorgerechten

Soepen

Tomaten soep € 5,00 (V)

met room en Marokkaans brood

Franse uiensoep € 5,00

met een kaascrouton

Voorgerechten

ANNO broodplank van Marokkaans brood (V) € 4,00 (V)

met huisgemaakte knoflookboter

ANNO broodplank deluxe met verschillende soorten brood (V) € 7,50

met olijven en wisselende huisgemaakte smeersels

Geitenkaas kroketjes € 7,50 (V)

Overgoten met honing op een frisse rode bieten salade

Carpaccio van rund € 9,00

met pesto of truffel mayonaise

Bonbon van gerookte zalm € 9,00

met roomkaas en balsamicostroop

Heeft u vragen over de kaart, onze medewerkers staan voor u klaar.

Heeft u allergieën? Meld het ons van tevoren.

Let op: bij 6 of meer personen is apart afrekenen helaas niet mogelijk.



                 ANNOlunch 10.30 tot 17.00  ANNOdinner 17.00 tot 22.00

Hoofdgerechten

Burgers

100% runder hamburger 13,00€     

met cheddar, bacon, sla, tomaat, komkommer, ui en smokey barbecue saus

Spiced double chicken burger 13,00€     

met cheddar, sla, tomaat, bacon, komkommer en Thaise mayonaise

Alle bovenstaande gerechten worden geserveerd met frites en zoetzure groente

Spies van de grill

Kipsate 11,50€      

Klassieke saté van halal kipfilet en saté saus

Surf en Turf spiezen 16,00€     

Ossenhaas en gamba spiezen in een gekruid jasje

Ossenhaas spies 16,50€     

Twee malse spiezen van rundvlees met smokey barbeque saus

Alle bovenstaande gerechten worden geserveerd met frites en zoetzure groente

Vlees/Visgerechten

Biefstuk van de grill 15,50€     

Champignons, ui, zoetzure groente en frites

(keuze uit de volgende sauzen : pepersaus, champignonsaus of knoflookboter)

Spare ribs 15,50€     

Barbecue, knoflook saus en frites

Zalmfilet 16,50€     

Met een kruidenkorst, little gem en zoete aardappel puree

Pasta & Lasagne

Pasta penne kip 12,50€     

Kippendij met roomsaus, champignon, broccoli en grana padano

Pasta penne zalm 13,50€      

Gerookte zalm, tomaat, mascarpone, spinazie en grana padano

Vegetarische pasta 12,50€     (V)

Mascarpone, paddenstoelenmix, tomaat en spinazie

Vegetarische lasange 12,50€     (V)
Aubergine, courgette, paprika, tomatensaus en mozzarella

Heeft u vragen over de kaart, onze medewerkers staan voor u klaar.

Heeft u allergieën? Meld het ons van tevoren.

Let op: bij 6 of meer personen is apart afrekenen helaas niet mogelijk.



                 ANNOlunch 10.30 tot 17.00  ANNOdinner 17.00 tot 22.00

Salades

ANNO's caeser salade 10,50€     

Gevuld met grana padano, ei, bacon, olijven, rode ui en dressing

Maak je salade nu nog lekkerder met malse kippendij stukjes                                                                3,75€       

Geitenkaassalade 11,50€      (V)

Warme geitenkaas overgoten met honing, gemengde sla, tomaat, komkommer

olijven, walnoot, rode ui en appel

Ossenhaaspuntjes salade 13,50€      

Roergebakken ossenhaas in barbecue saus en zoet zure groenten

Maak je salade surf and turf en voeg een gamba spies toe 4,50€       

Carpaccio de luxe 12,50€     

Ruime runder carpaccio, grana padano, rucola, kappertjes, rode ui, 

olijven met pesto of truffel mayonaise

Kids

Surpise Box met een Cadeautje- keuze uit: 6,50€      

frikandellen

kipnuggets

spare ribs

geserveerd met frites en appelmoes

Spaar ze allemaal!

Sauzen

Pepersaus                   € 1,00                                                               Truffel mayonaise                 1,00€     

Guacamole                  € 1,00                                                                 Pesto                   1,00€     

Champignonsaus         € 1,00                                                                 Curry                    0,50€     

Knoflooksaus               € 1,00                                                                 Mosterd              0,50€     

Barbecue saus            € 1,00                                                                 Chilisaus              0,50€     

Thaise mayonaise       € 1,00                                                                  Mayonaise            0,50€     

Kerrie mayonaise        € 1,00                                                                  Ketchup              0,50€     

Knoflookboter              € 1,00         

Heeft u vragen over de kaart, onze medewerkers staan voor u klaar.

Heeft u allergieën? Meld het ons van tevoren.

Let op: bij 6 of meer personen is apart afrekenen helaas niet mogelijk.



                 ANNOlunch 10.30 tot 17.00  ANNOdinner 17.00 tot 22.00

Desserts

Dame blanche 5,00€      

vanille ijs met chocolade saus en slagroom

Coupe caramel 5,00€      

vanille ijs met karamel, oreo's en pinda's

Cheesecake 5,50€       

huisgemaakte naturel cheesecake met aardbeiensaus

Brownie 5,50€       

huisgemaakte brownie met vanillesaus

Red velvet 5,50€       

chocoladecake met een glazuurlaag van witte chocola en roomkaas

Koffie compleet (voor twee personen) 13,50€      

huisgemaakte brownie met vanillesaus en koffie of thee naar keuze

Special coffee

Irish coffee 6,50€      

met Irish whiskey

Italian coffee 6,50€      

met Ameretto

Spanish coffee 6,50€      

met Tia Maria

French coffee 6,50€      

met Grand Marnier

Licor 43 coffee 6,50€      

met Licor 43

Baileys coffee 6,50€      

met Baileys

ANNO tipsy chocolate

Caribbean chocolate 6,00€      

Warme chocolademelk met Malibu en slagroom

Best way to Baileys 6,00€      

Warme chocolademelk met Baileys en slagroom

Kahlua's chocolate 6,00€      

Warme chocolademelk met kahlua en slagroom

Spanish dream 6,00€      

Warme chocolademelk met Licor 43 en slagroom

Heeft u vragen over de kaart, onze medewerkers staan voor u klaar.

Heeft u allergieën? Meld het ons van tevoren.

Let op: bij 6 of meer personen is apart afrekenen helaas niet mogelijk.


