
Lunch Kaart
Soepen
Huisgemaakte uiensoep met boerenbrood
gegratineerd met gorgonzola kaas  7,50

Soep van geroosterde pompoen
crème fraîche, thijm en spekjes   7,50

Broodjes en meer
Ouderwetse uitsmijter 
met boerenbrood wit of bruin en een frisse salade   8,75

Tosti ham/kaas 
met een frisse salade en ketchup  5,75

Huisgemaakte kroketten
van Limburgs zuurvlees met boerenbrood 9,25

Ambachtelijk saucijzenbroodje
met Limburgse mosterdmayonaise  6,75

Broodje gezond
met Limburgse mosterdcrème   7,50

Boerenbrood met Carpaccio
rucola en pecorino kaas  11,75

Brood met gerookte zalm 
en mierikswortel crème  11,50

Brood met oude kaas
en Limburgse appelstroop  8,25

Clubsandwich met gerookte kip
tomaat, spek en cocktailsaus  12,50

Salades
Salade met gebakken kip
ui en spek en heerlijke cocktailsaus 12,50

Salade met geitenkaas
walnoten en aceto balsamico  11,75
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Allergieën
Indien u een allergie heeft, wilt u dit dan aan ons melden. Wij houden graag rekening met de 
bereidingswijze van de door u gekozen gerechten. Mocht u informatie willen, vraag het aan 
een van onze medewerkers. 
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Koffie varianten
Koffie	 	 	 	 	 	 2,25
Cappuccino     2,40
Espresso     2,40
Dubbele espresso    3,95
Latte Macchiato    3,75
Décafé     2,40
Koffie	Verkeerd	 	 	 	 3,75
Kopje Thee     2,15
Verse	munt	thee	met	honing		 	 3,25
Warme	chocomel	 	 	 	 3,45
met	slagroom		 	 	 	 3,95

Vlaai van bakkerij Lemmens  3,85
met verse slagroom    4,25

Winter koffie
Café canelle
Kaneel cappuccino    3,75

Café	chocolade	cookie
Chocolade	cookie	cappuccino	 	 	 3,75

Café hazelnoot
Hazelnoot cappuccino    3,75

Café	tiramisu
Tiramisu	cappuccino	 	 	 	 3,75

Café toffee
Toffee cappuccino    3,75

Koffie met een zoen
Koffie	met	een	zoen	uit	Ierland
Whiskey      6,95

Koffie	met	een	zoen	uit	Italië
Amaretto      6,95

Koffie	met	een	French	kiss
Grand	Marnier      6,95

Koffie	met	een	zoen	uit	Spanje
Licor 43      6,95
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