


nacho’s    9.00
tortillahapjes gegratineerd met cheddar, 
geserveerd met jalapeños, sour cream, 
tomaatjes en verse salsa

olijven     4.00

gemarineerde feta   4.00

chorizo    4.00

portie gemengd (feta-chorizo)  8.00

feta in de oven met olijven, tomaten 

& brood    8.50

Etienne’s toast (keuze uit)  8.50
 • geitenkaas met spek
 • camembert met honing en appel
 • mozarella met pesto en tomaat
	 • zalm met dille en rode ui 10.00
 

* hapjes in hoofdgerecht = supplement 5 euro

HAPJES



BURGERS        10.50
american bun met sesamzaadjes en salade

mexican style
hamburger met cheddar, jalapeños en salsa

italian style
hamburger met parmezaanse kaas en olijftapenade

american style
hamburger met gruyère en ketchup

bacon style
hamburger met cheddar, bacon, tomaat en curryketchup

chicken style
gebakken kip, groentjes en zure room

vegetarian style
ovengroenten, fetakaas met zongedroogde tomaatjes en olijfjes

'S AVONDS



 assortiment salades, dagverse groentjes geserveerd 
met toast en dressing

salade natuur   13.00

ceasarsalade    18.00
gegrilde kip, parmezaanse kaas en ceasardressing

salade met gegrilde kip  18.00
limoendressing & geroosterde pijnboompitten

salade met geitenkaas  17.50
appeltjes & honing
supplement spekjes  +1.00

griekse salade   17.00
met gemarineerde feta, zongedroogde tomaatjes & olijfjes

salade niçoise   17.50
met tonijn, kappertjes en olijven

salade met zalm   18.50

salade met gemarineerde scampi 19.00

salade met gemarineerde scampi 
en parmaham  20.00

SALADES



pasta carbonara   13.00
geflambeerde spekreepjes in romige parmezaansaus

pasta pesto    14.00
pesto van basilicum en room 
geserveerd met een slaatje, toast en parmezaanse kaas

pasta bolognaise   13.00
gekruid gehakt, verse groentjes in een tomatensaus

pasta scampi    18.50
spinazie, rode curry en kokosmelk

pasta zalm    18.00
champignons, paprika en dille

pasta boursin   17.50
kip, walnoten, boursin, spinazie en champignons

pasta mozzarella   17.50
lauwe pasta met mozzarellaballetjes, spek, kerstomaatjes, 
rucola, olie en balsamico

PASTAS



vegetarische enchilada   16.00
gegratineerde wrap gevuld met ovengroenten en feta, 
geserveerd met verse salsa, sour cream, 
jalapeños en slaatje

enchilada con carne   18.00
gegratineerde wrap gevuld met pittig gekruid gehakt en 
ovengroenten, geserveerd met verse salsa, sour cream, 
jalapeños en slaatje

enchilada de pollo   18.00
gegratineerde wrap gevuld met gebakken kip en 
ovengroenten, geserveerd met verse salsa, sour cream, 
jalapeños en slaatje

      

ENCHILADAS
gegratineerde gevulde Mexicaanse wrap, 

afgewerkt met zure room en salsa. smeuïg gerecht



enchilada scampi tequila  19.50
gegratineerde wrap gevuld met tequila geflambeerde 
scampi en ovengroenten, geserveerd met verse salsa, 
sour cream, jalapeños en slaatje

enchilada scampi ricard  19.50
gegratineerde wrap gevuld met ricard geflambeerde 
scampi en ovengroenten, geserveerd met verse salsa, 
sour cream, jalapeños en slaatje

enchilada scampi feta   18.50
gegratineerde wrap gevuld met scampi en feta, 
geserveerd met verse salsa, sour cream, 
jalapeños en slaatje

enchilada scampi tropical  18.50
gegratineerde wrap gevuld met malibu geflambeerde 
scampi, kokos en ananas, geserveerd met verse salsa, 
sour cream, jalapeños en slaatje

ENCHILADAS



tortillas parma    17.00
parmaham, geitenkaas en honing, geserveerd met slaatje

tortillas mozzarella     17.00
tomaatjes, pesto, mozarella en gekruide champignons, 
geserveerd met slaatje

gemarineerde groententortilla   17.00
ovengroenten, parmezaanse kaas en noten

tortillas zalm    17.00
zalm, pijpajuintjes, kruidenkaas en verse dille, 
geserveerd met slaatje

drie halve Mexicaanse wraps, in de oven gegrild. 
lichter gerecht dan de enchilada



Verse taart    6.00

Verse taart met ijs     7.50

Chocomousse    5.00

Coupe fraise (seizoensgebonden) 8.50

Pannacotta     6.50

DESSERT



LAAT HET ONS GERUST WETEN INDIEN 
JE VRAGEN HEBT OVER ALLERGENEN . . .

WIJ AANVAARDEN CASH 

KASTEELKAAI  4 - KORTRIJK
INFO@SWEET-LIME.BE

0474 02 39 72

1 TAFEL = 1  REKENING


