Lunchgerechten

Lunchgerechten met friet

Tosti ham/kaas met garnituur
€ 4,50
Tosti Hawaï met garnituur
€ 7,50
Dubbel belegd broodje ham of kaas		
met garnituur
€ 4,75
Broodje frikandel of kroket
€ 3,00
Broodje gezond
€ 6,50
Uitsmijter ham of kaas
€ 8,50
Uitsmijter ham en kaas
€ 9,50
Uitsmijter spek en champignons
€ 10,00
Omelet met garnituur
€ 9,00
Boeren omelet met garnituur
€ 10,50
Hamburger speciaal (100% rundvlees) € 6,50
Bitterballen
€ 5,00
Nasi en bami hapjes
€ 5,75
Portie friet met mayo
€ 3,75
Portie friet speciaal
€ 4,50

Maaltijdsalades

Inclusief brood en kruidenboter
Salade met spekjes, uien en
€ 12,50
gebakken champignons			
Salade met kip,ananas en
€ 12,75
gebakken champignons			
Salade met biefstukreepjes en
€ 14,75
gebakken champignons			
Salade met in kruidenboter
gebakken scampi’s

€ 16,75

(geserveerd met een garnituur
van vers fruit en salade)

2 Frikandellen
€ 8,50
2 Kroketten
€ 8,50
2 Frikandellen speciaal
€ 9,50
2 Kaassoufflés
€ 8,50
Curryworst
€ 8,50
Mexicano (pittige gehaktsnack)			
met zigeunersaus
€ 9,50
Eigengemaakt Limburgs zuurvlees
€ 11,75

Pannenkoeken

			
Naturel
€ 7,50
Appel
€ 9,00
Spek
€ 9,50
Ham/kaas
€ 10,50
Spek/kaas
€ 10,50

Soep

Inclusief brood en kruidenboter
U heeft iedere dag keuze uit verschillende
soorten vers gemaakte soep uit eigen keuken.
Vraag even welke soepen er aanwezig zijn.		
Keuze uit groot en klein.		

Voorgerechten
Ardennerham met meloen
€ 9,50
Carpaccio van ossenhaas
€ 12,50
Garnalencocktail
€ 9,75
Salade met gerookte zalm,			
toast en kruidenboter
€ 11,50

Hoofdgerechten
alleen voor op het terras

Gerechten worden geserveerd op een groot bord
met een garnituur van een frisse salade
en vers fruit

Vlees

Hoofdgerechten
alleen voor in het eetcafé

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met een
garnituur van verse seizoensgroenten, een frisse
salade, frietjes en/of gebakken aardappeltjes

Vlees

Schnitzel met saus naar keuze
€ 15,75
Schnitzel naturel
€ 15,75
(peper-, zigeuner- of champignonsaus)			
Schnitzel met naar saus keuze:			
of gebakken champignons
vers gebakken champignons
€ 17,50
			 zigeuner-, peper- of champignonsaus € 17,50
Heerlijk gemarineerde spareribs
€ 19,75
jagersaus
€ 18,00
				
Heerlijk gemarineerde spareribs
€ 21,75
Half gegrild haantje
€ 15,75
Kogelbiefstuk met gebakken
champignons

€ 19,75

Vis
Kibbeling met dillesaus

€ 15,75

Supermalse kogelbiefstuk naturel
€ 19,75
met kruidenboter
€ 21,00
met versgebakken champignons
€ 21,75
met pepersaus
€ 22,00
			
Varkenshaasmedaillons met
€ 21,75
champignonroomsaus
				

Vis

Kibbeling met een zachte dille saus
€ 17,50
Gebakken zalmfilet met romige vissaus € 19,75
Gebakken kabeljauw met remouladesaus € 21,75
Gebakken pangasiusfilet met gerookte € 24,75
zalm, overgoten met romige vissaus en			
in kruidenboter gebakken scampi’s op
een bedje van tagliatelle			
				

Vegetarisch

Pastaschotel met verse goenten
en gebakken champignons

€ 18,50

