
DINERMENU 2022 

 
Welkom bij Paradiso! 
 
Voor meer informatie over de 

gerechten, allergenen, of mogelijke 
aanpassingen kunt u altijd bij ons 

terecht. 
Wij wensen u een prettige, smakelijke 
maaltijd. 

 

VOORGERECHTEN  

Soep van de dag   € 4,20  
met stokbrood en kruidenboter 
 

Salade gerookte kip  € 6,20  

Carpaccio     € 8,75 
 

PLATESERVICE 
Kipsaté met patat  € 8,75  

Varkenssaté met patat €10,75  

Saté Paradiso (kip)   €14,50 
4 stokjes saté met satésaus, 

huzarensalade,  
een frisse garnering van fruit, 

rauwkostsalade en  
aardappelen naar keuze.  

Tortellini excellent (vegetarisch)

      €10,75 

Bami Goreng speciaal €12,75 
2 stokjes kipsaté met satésaus,  
ham, ei en rauwkost 

Nasi Goreng speciaal  €12,75  
2 stokjes kipsaté met satésaus,  

ham, ei en rauwkost 

Vispannetje   €14,95 
met sperziebonen en rijst 

Macaroni     € 9,95  

Spaghetti bolognese   € 9,95  

Lasagne bolognese   €12,75 
met stokbrood en kruidenboter 

HOOFDGERECHTEN 
 

Vlees 

Gehaktbal*   € 9,95  
 

Boerenkarbonade  €14,15 
met doperwten, spek, ui, paprika en 
champignons  

Schnitzel naturel*  €13,95  

Boerenschnitzel  €15,95  
met doperwten, spek, ui, paprika en 
champignons 

Schnitzel Hawaii*  €16,40  
gegratineerd met kaas, ananas en 
chilisaus 

Varkenshaas excellent* €17,35  
met champignonroomsaus   

 

Vis 
Zalmfilet met hollandaisesaus* 

     €15,55  

Kip 

Halve haan*   €12,95  

Kipschnitzel*    €12,95  

Kipfilet Paradiso*  €13,50  
stukjes kipfilet in een smeuïg sausje 
met spek,  
paprika en boontjes 

Kipfilet van de spies* €13,95  
gebraden filet met kaas, ananas en een  

zoete chilisaus 

Argentijnse kipfilet*   €13,95 
met gebakken tomaat, komkommer en 
Argentijnse saus 

 

Bijgerechten 
 
*Al deze hoofdgerechten worden 
geserveerd met: 
sla, spinazie, sperziebonen, rodekool of 
groentemix 

- en - 
patat, raspatat, rijst, 
aardappelkroketten, gebakken of 

gekookte aardappelen 
 

  



Vegetarisch 

Vegetarisch snackmenu*  € 9,95 
twee snacks naar keuze: groentekroket, 
kaassoufflé,  
eierbal, tomaat/mozzarellasoufflé of 

kaaskroket  

Oma's groentetuintje € 9,95  
rijk gemixte groenteschotel 

Landsalade    € 9,95 
3 bolletjes vegetarische huzarensalade 
gegarneerd  

met sla, tomaat, komkommer en fruit 

Vegetarische wrap   €10,95  
met sla, tomaat, kaas, champignon, 
paprika,  

ananas en chilisaus. 

 

Bijgerechten 
 
*Al deze hoofdgerechten worden 
geserveerd met: 
sla, spinazie, sperziebonen, rodekool of 
groentemix 

- en - 

patat, raspatat, rijst, 
aardappelkroketten, gebakken of 
gekookte aardappelen    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

NAGERECHTEN 
Verse fruitsalade  € 3,25 

met slagroom   € 3,75  

Yoghurt met vers fruit € 2,75  

 

Vruchtensorbet   € 4,75 
ijs met verse vruchten, slagroom en 
aardbeiensaus 

Dame blanche    € 4,75  
ijs met warme chocoladesaus 

 
Koffie Paradiso     

  € 5,75 
koffie naar keuze met een glaasje 

Amaretto,  
Tia Maria of Grand Marnier en een 
toefje slagroom 

 

DRANKEN 
 

Koffie/Espresso  € 2,00  
Cappuccino/ Latte Macchiato  
     € 2,50  

Thee      € 2,00  

Melk      € 2,00  

Chocomel/Fristi   € 2,50  

Warme Chocomel   € 2,75  

Frisdranken    € 2,50 
Coca Cola regular, light of zero 

Sinas, Cassis, Sprite, Bitter lemon, 
Rivella, Tonic 

Fuze Tea Sparkling, Green, Peach-
hibiscus    

  

Chaudfontaine rood/blauw 

     € 2,50  

Appelsap     € 2,50  

 

Huiswijn    € 3,45  

Bier       € 2,85 

Heineken 0,0%   € 2,50 

Radler 0,0%   € 2,50 


