
OETE ZOENDE
restaurant | schenkerij

Dinerkaart

Rekening alleen per tafel.

De Zoete Zoen

Cauberg 29 | 6301 BT | Valkenburg
T. +31 (0)43 601 01 70 - info@dezoetezoen.nl

www.dezoetezoen.nl

Wat kan er nog meer in de 

Zoete Zoen?

 
• Heerlijk ontbijten in ons restaurant kan iedere dag van 9.00 tot 
11.00 uur, gelieve te reserveren

 
•   Luxe ontbijtmanden/champagne ontbijt voor in uw huisje, 
brengen wij u graag vanaf 9.00 uur

 
• Lekker thuis gourmetten, BBQ-en of Green Egg-en, wij verzorgen 
alles!

 
• Loop gewoon binnen voor uw afhaalfrietjes met diverse snacks tot 
21.00 uur
(kroket, kipnuggets, frikandel, broodje hamburger, kaassoufflé, ge-
haktstaaf)

 
•  Lekker Spare ribs eten in uw huisje, reserveer voor 16.30 uur

 
• Ovenheerlijke pizza’s afhalen

 
• Vlaaienservice, heerlijke verse Limburgse vlaai van Patisserie Lem-
mens, graag voor 19.00 uur de dag vooraf bestellen en ze staan 
vanaf 10.00 uur ‘s ochtends voor u klaar!

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan vraag gerust info aan onze 
medewerkers.



Voorgerechten
Koude voorgerechten

Kalfsvlees, zacht gegaard

tonijncrème, aceto balsamico en augurkjes  12,75

Bombe van rundercarpaccio

met rucola salade en pecorino kaas 13,50

Huisgemarineerde zalm

mierikswortel-crème, krokantje van zuurdesem- 

brood en yuzu citrus schuim 11,75

Tartaar van gerookte Limburgse forel uit Gulpen

met rode biet, chutney van Elstar appels 10,50

Krokante wrap

gevuld met een salade van geitenkaas,

 walnootjes en honing 3     9,75

Boerenbrood van bakker Franssen

met aioli en landboter 4,85

Warme voorgerechten

Huisgemaakte uiensoep met boerenbrood

gegratineerd met gorgonzola kaas 3     7,50

Soep van geroosterde pompoen

crème fraîche, thijm en spekjes  7,50

Onze topper!

Scampi’s in knoflook, gegratineerd met kaas 13,50

Risotto van zuurkool

Limburgse mosterd, crème fraîche en

grottenham uit Kanne 12 ,50

(kan ook vegetarisch )

Hoofdgerechten Vlees
Varkenshaas uit de oven

kruidenkorst, en een lichte

Limburgse mosterdsaus 21,50

Tournedos

klassieke bearnaise saus en dikke frites 28,50

Konijnenbout op Limburgse wijze

stamppot van spruitjes en spek 21,50

Mixed Grill van de Chef, het lekkerste van 

de kip, het varken en het rund, 200 gram vlees  

geserveerd met 3 verschillende sausjes 24,50

Kip saté van de grill

atjar tjampoer, kroepoek en mini loempia’s 18,50

 XL     23,50

Hoofdgerechten Vis
Hele Limburgse forel uit Gulpen

in roomboter gebakken met boter citroen jus 23,50

Roodbaars

tomaten antiboise en verse koriander  25,50

Gebakken Kabeljauwfilet

grottenham, zuurkool en een beurre blanc  23,95

Hoofdgerechten Vega
Spaghetti van courgette

zongedroogde tomaatjes, geitenkaas en

cashewnoten 17,50

Stoofpotje van pompoen, ui en pastinaak  19,25

Risotto van zuurkool

Limburgse mosterd en een krokantje van Brie 19,75

Supplementen

Portie friet met mayonaise 3,50

Rozemarijn aardappeltjes uit de oven 3,50

Groene salade 2,50

Kindergerechten
Kopje tomatensoep  3,50

Kopje verse groentenbouillon  3,50

Frietjes met een frikandel, kroket of kipnuggets

met tomaat, komkommer en appelmoes  6,25

Kinderschnitzel met frietjes 

met tomaat, komkommer en appelmoes 6,50

Kinderpasta met gegrilde zalm en roomsaus  7,75

Spaghetti bolognese met geraspte kaas 6,95

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. 



	 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

	 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
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 Desserts
Apple crumble

met�vanille�crème�en�walnoten�ijs� 8,25

Ouderwetse dame blanche

met�warme�chocoladesaus�en�amandelen� 7,50

Parfait van caramel met chocolade en 

warme�caramel�saus� 9,50

IJssouflé�van�peer

met sabayon van Canisius appelstroop

uit�Schinnen�en�kletskoppen� 9,90

Huisgemaakte tiramisu

van�kaneel�en�cappuccino-ijs� 7,95

Kaasplankje De Zoete Zoen

3 kazen met notenbrood en

Limburgse�appelstroop� 13,95

+�glaasje�10�jaar�oude�Port� +���3,50

Topper uit onze keuken!

Cheese cake van rood fruit

met�Bastogne-kruimels� 8,75

	 Koffie	met ’n	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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