
Ons concept
Bij Costa serveren wij de lekkerste gerechten uit de populaire 

mediterraanse keuken voor een vaste betaalbare prijs. 

Dinsdag t/m Zondag 
16:00 uur tot 23:00 uur    

keuken geopend tot 22:00 uur

Markt 51 - 2631 ED Nootdorp - 06-18683751

www.costa-restaurant.nl

Dinsdag tot donderdag
3 gangen  € 14.50

Vrijdag, zaterdag en zondag 
3 gangen  € 16.50

KOUDE DRANKEN    
Sourcy blauw   € 2,75   
Sourcy blauw 75cl  € 5,50    
Sourcy rood  € 2,75   
Sourcy rood 75cl  € 5,50    
Pepsi / Pepsi Light  € 2,75   
Sisi Orange  € 2,75    
7up  € 2,75   
Royal club tonic  € 2,75    
Royal club bitter lemon  € 2,75   
Royal club appelsap  € 2,75    
Jus d’orange   € 3,50   
Chocomel  € 2,75   
Fristi  € 2,75   
 
   
 
WIJNEN  GLAS  FLES 
Rode huiswijn  € 3,75  € 21,00
Witte huiswijn  € 3,75  € 21,00
Rosé  € 3,75  € 21,00
Prosecco   € 21,00
Sangria  € 3,75   
 

  
BIEREN   
Tapbier klein  € 2,50    
Tapbier medium  € 3,10   
Leffe Blond  € 4,50   
Leffe Tripple  € 4,50   
Hoegaarden  € 4,50   
Jupiler Malt  € 4,50
Corona  € 5,50   
 
 
  
ALCOHOLISCHE DRANKEN 
Tia Maria  € 5,25    
Grand Marnier  € 5,25   
Remy Martin VS  € 6,25   
Likeur 43  € 4,25   
Bacardi Superior  € 4,25   
Absolut Vodka  € 4,25   
Martini Bianco  € 3,50   
Gin  € 4,25   
Jonge jenever  € 3,00   
Johnnie Walker Red  € 4,25   
 

   
COCKTAILS   
Mojito  € 7,50   
Caipirinha  € 7,50   
 
    
 
WARME DRANKEN  
Koffie  € 2,50   
Thee  € 2,50   
Chocolademelk  € 3,50   
Irish Coffee   € 6,25   
Spanish Coffee   € 6,25   
French Coffee   € 6,25   
Espresso  € 2,50   
Cappuccino  € 3,10   
Verse muntthee  € 3,50   

Onbeperkt Tapas  € 23.50



VOORGERECHTEN    
Gerookte zalm bonbons
Gerookte zalm gevuld met garnalen & groene appel

Tonijn met gegrilde courgette
Tonijn met gegrilde courgette, Parmazaanse kaas, pijnboom pitten & groen 
dressing saus

Carpaccio met truffelsaus
Fijngesneden rundvlees carpaccio met Parmezaanse kaas,  
rucola en truffelsaus

Linzen soep
Homemade linzen soep

Kippen soep
Homemade kippensoep met groenten

Kip sesam salade
Salade met gefrituurde kipvingers gepaneerd met  
sesam & sesamdressing

Pulgur salade
Kruidige salade met kikkererwten, paprika en sjalot

HOOFDGERECHTEN    
Mediterraanse halve kip
Halve kip mediterraanse stijl met salade & friet

Gyros kip
Kip gyros met pita brood & tzatziki

Gebakken zalm
Verse gebakken zalm met gekarameliseerde  
appel en balsamico azijn

Griekse mosaka
Ovenschotel van aubergine tomaat, aardappel en gehakt

Pasta arabitana
Met olijven en tomaten

Vegetarische lasagna 
Verse homemade vegetarische lasagna

Gegrilde gamba’s  + € 3,25
Gegrilde gamba’s met olijfolie en knoflook

Lamskoteletten  + € 3,25
Gegrilde Lamskoteletten met rozemarijn

Kogel biefstuk met tijmsaus

DESSERT     
Vanille ijs met chocolade saus
Heerlijke vanille ijs met chocolade saus

Chocolade taart
Chocolade taart met chocolade moelleux

Tiramisu
Heerlijke tiramisu

Crème Brulee
Heerlijke crème brûlée met een  
gekarameliseerde laag suiker

Baklava
Homemade baklava

Rijst pudding
Homemade rijstpudding

BIJGERECHTEN   

Brood plankje  3,25
Brood met aioli, humus en olijven tapenade

Verse side salade  2,75
Homemade freshly made salad

Friet
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites

*Prijzen zijn exclusief dranken en kunnen afwijken  
tijdens feestdagen of speciale evenementen.

ONBEPERKT TAPAS 23.50   

Koude tapas
brood aioli tapenade
gemengde olijven
carpaccio truffel
parmaham met meloen
gegrilde courgette met  tonijn
gerookte zalm bonbons
mozzarella tomaat
carpaccio van gegrilde courgette
bugel salade
witte bonnen salade
paste salade met kip
 
Warme tapas
gehaktballen tomaat
gehaktballen amandel saus
kipvleugels
pittige kip
gegrilde kip stuk
beef met taijmsaus
lams tagien
lamskotaleten    + €2.
gyros kip
garnalen knoflook
garnalen roll met courgette en spek
inktvis ringen
kibbeling
gegrilde gamba’s  + € 2
uien ringen
aubergine tomaat mozzarella uit de oven
courgette met knoflook
bladerdeeg met feta
 


