LUNCH
12.00 – 16.30 uur

Soepen
Pompoensoep
Olie van ras el hanout
Mosterdsoep
Krokant spek – little gem
Soep van de chef

Broodjes
7.00
7.00
7.50

Klassiekers
Tosti ham/kaas
6.75
Ham – kaas – ketchup
Boeren omelet
9.75
Bruin óf maïs brood – 3 eieren – paprika
ui – champignons – salade
Bourgondische kroketten met brood
12.25
Bruin- óf maïs brood – mosterd – salade
Uitsmijter
12.50
Bruin- óf maïs brood – 3 eieren – ontbijtspek
kaas – salade
12-uurtje
14.75
Soepje van de chef – kroket met bruin brood –
mosterd – 1 snede bruin brood met tonijnsalade
óf gerookte kipfilet

Italiaanse- óf meergranen bol
Broodje tonijnsalade
Paprika – bos ui
Broodje fetakaas
Tomaat – komkommer – olijf – rode ui
Broodje roasted pork (warm)
BBQ saus
Broodje carpaccio
Truffelcrème – pijnboompitten
gemarineerde olijven – rucola
oude kaas van kaasboerderij Mertens

9.00
10.75
11.75
12.50

Focaccia’s uit de oven (warm)
Tuna melt
11.50
Tonijnsalade – mozzarella
Pulled chicken
12.75
Rode ui compote – BBQ saus – mozzarella
Zalmfilet
12.75
Gemarineerde zalmfilet – crème fraîche –
venkel – mozzarella
Geitenkaas
13.50
Vijg – zure room

Clubsandwich
Gerookte kipfilet
14.75
Chimichurri crème – nacho chips met chili saus
Gemarineerde zalmfilet
15.00
Remoulade saus – nacho chips met chili saus

Extra mayonaise – ketchup
curry – mosterd
Portie frites met mayonaise

Vegetarisch gerecht óf het gerecht is aan
te passen naar een vegetarische variant
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0.50
4.00

LUNCH
12.00 – 16.30 uur

Maaltijdsalades

IJS

Maaltijdsalade fetakaas
Tomaat – komkommer – olijf – rode ui
Maaltijdsalade carpaccio
Truffelcrème – pijnboompitten
gemarineerde olijven – rucola
oude kaas van kaasboerderij Mertens
Maaltijdsalade oosterse biefstukpuntjes
Pinda crunch
Maaltijdsalade pittige scampi
Rode peper – sesam
Onze maaltijdsalades worden geserveerd
met brood óf frites met mayonaise

14.75
15.50

Coupe koffie bastogne
Koffie karamel – 3 bolletjes vanille ijs
bastogne crumble – slagroom
chocolade koffieboontjes

6.00

16.50
17.50

Kids

Plate service
Mexicaanse kipburger
17.00
Nacho chips – chili saus – little gem
BBQ beefburger
17.50
Rode ui compote – BBQ saus – little gem
Fish & chips
17.50
Citroen – remoulade
Varkens saté
18.00
Varkenshaas – pindasaus – gebakken uitjes
kroepoek – atjar salade
Limburgs zuurvlees
18.00
Stoofvlees op Limburgse wijze – salade
Deze warme gerechten worden geserveerd met
frites en mayonaise

Kids soep
4.00
Kleine portie soep
Tosti ham/kaas
6.75
Ham – kaas
Pannenkoek naturel
7.50
Met schenkstroop en poedersuiker
Friet met mayonaise en snack
7.50
Keuze uit frikandel óf kroket óf kipnuggets
Kibbeling
9.75
Remouladesaus – frietjes met mayonaise – salade

Schatkistje
met verrassing
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4.00

