
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 20.00 uur

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

• Ovenheerlijke pizza’s afhalen

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

•  Voor groepen hebben wij speciale arrangementen, 
vraag onze medewerkers.

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



Voorgerechten
Koude voorgerechten

Vers gesneden carpaccio met luchtige crème van 

mascarpone en truffel, vers geraspte Parmezaanse 

kaas, rucolasalade en geroosterde pijnboompitjes 

 13.25

Roulade van het Limburgs hoen

gevuld met grotchampignons uit Kanne,

krokante hazelnoten en een huisgemaakte

compôte van streekpruimen 12.75

Sashimi van tonijn

krokante appelkappertjes, siroop van

Kikoman sojasaus en een kleine salade

met groene kruiden      14.5

Mousse van in de green egg gerookte forel

groene appel, rode biet en

een krokant van boerenbrood 11.5

Vegetarische salade van diverse slasoorten

ricotta kaas, zoetzuur van wortel en

krokante maïskoekjes 3     13

Boerenbrood van onze huisbakker uit Epen

met aioli, landboter en tapenade van zwarte olijven 5

Warme voorgerechten

Winterse uiensoep

met rode ui, thijm en rijkelijk gegratineerd

met oude kaas 3     7.75

Champignons escargots à la De Zoete Zoen

(favoriet van vele gasten!) 

met verse kruiden, een klein beetje knoflook en

overbakken met oude kaas 3     10.5

Cappuccino van schaaldieren 

met milde chilipeper en luchtige schuim van melk 8.25

Huisgemaakte ravioli gevuld met flespompoen

daarbij salie en goede Parmezaanse kaas  3   13.5

Hoofdgerechten Vlees
Op de huid gebakken Limburgs hoen

à la minute gebakken spinazie, oesterzwammen en 

jus van gevogelte 21.5

Kipsaté van de grill

zoetzuur van komkommer en chili 18.5

 XL   22.5

Zachtgegaard spaakhammetje

stamppotje van zuurkool en een saus

van grove Limburgse mosterd 22.5

Grain Fed Beef

biefstuk met peper- of rode wijnsaus 22.5

Saltimbocca

met gedroogde ham, salie, buffelmozzarella

en witte wijn 23

Limburgs zuurvlees naar recept van oma

met gepofte appel en dikke frites 18.75

Hoofdgerechten Vis
Roulade van Noorse zalm

zachtgegaard, met een krokante korst

en een luchtige friszure botersaus 19.75

Op de huid gebakken kabeljauw

met gestoofde venkel en een lauwwarme

antiboise van sjalot, appelkappertjes, bieslook,

verse citroen en witte wijn 23

Gegrilde coquilles met een crème van

Hollandse bloemkool, gebrande amandelen

en citroenolie  21.5

Al onze vis heeft het MSC keurmerk.

Hoofdgerechten Vega
Huisgemaakte ravioli gevuld met flespompoen

daarbij salie en goede Parmezaanse kaas  3     17.5

Spaghetti gemaakt van gedroogde truffel,

verse truffel en goede Parmezaanse kaas   3     18.5

Risotto van bospaddestoelen

truffelolie, en gehakte walnootjes  3    17.75

Indien gewenst worden onze hoofdgerechten

geserveerd met gratis frietjes en mayonaise.

Wilt u extra frietjes bijbestellen? 3.5

Kindergerechten
Kleine salade met krokante kip

en mangocompôte 5.5

Kleine uiensoep 3.5

Kleine tomatensoep  3.5

Frietjes met een snack

(frikandel, kroket of kipnuggets)

met tomaat, komkommer en appelmoes  6.5

Kinderschnitzel met frietjes 

met tomaat, komkommer en appelmoes 6.5

Kinderzuurvlees met frietjes 

met appelmoes 7.5

Pannekoek met Limburgse stroop

en poedersuiker 5

Kindergerechten te bestellen tot 12 jaar.

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. 


