
SOEPEN
LICHTGEBONDEN SOEP
VAN LIMBURGSE MOSTERD
uit gulpen met lente-ui          3  7

SOEP VAN
JONGE BLADSPINAZIE 7
met gerookte zalm

BOEREN
BOTERHAMMEN:
LIVAR HAM 9.5
en compôte van zilveruitjes

CARPACCIO 12.5
truffelcrème & Parmezaanse kaas

TONIJNSALADE 11.5
zoetzuur van augurk en rode ui

GEZOND 11.5
jonge kaas, achterham, groene sla,
en een eitje

WARM & BROOD:
UITSMIJTER   9.5
ham, kaas en 3 eieren

HUISGEMAAKTE KROKETTEN 12.5
van Limburgs zuurvlees

GARNALENKROKETTEN 13.5
klassiek met citroenmayonaise en 

gefrituurde perterselie

CLUBSANDWICH 13.5
gerookte kip, bacon, tomaat
en cocktailsaus

TOSTI HAM/KAAS 6.5

FLAMMKUCHEN 8.5
spek, ui, crème fraîche

GRAIN FED BEEF 21.5
met frietjes en pepersaus

SATÉ 17.5
met boerenbrood of frietjes

SALADES
SALADE NICOISE 14.5
tonijn, ansjovis, kappertjes

KLASSIEKE STEAK TARTAAR 14
met eitje en toast, à la minute bereid 
met kappertjes, uitjes, tabasco en 
wocherstersaus

BITTERGARNITUREN
Rundvleesbitterballen (8 stuks) 8.5
met grove mosterd
Portie gemengde snacks 8.5
Zuurvleesbitterballen (8 stuks) 9.5
Portie knoflookgarnalen 8.5
met aioli
Fried chicken 10
met chilisaus
Tonijn met een stroop van soja 12.5

BORRELPLANKEN
Stel zelf uw borrelplank samen uit 
onderstaande lekkernijen: 

Kies minimaal 3 items voor 19.5

•  Zuurvlees- of rundvlees- 
bitterballen (4 stuks) 
met grove mosterd

• Fried chicken met chilisaus
• Livar ham, dungesneden
• Livar Coppa worst
• gerookte Limburgse forel
• gefrituurde loempiaatjes
• portie worst met grove mosterd
• portie kaas met selderijzout
• crostini’s met tomaat

Extra item 6.5

Onze planken worden geserveerd 
met boerenbrood, huisgemaakte 
aioli, landboter en olijventapenade.

Lunchgerechten

van 12.00 tot 16.30 uur

Borrel en snoepen

van 12.00 tot 21.00 uur

HEALTHY

YOGHURT 8.25

met rood fruit en granola

ZOET
OM TE SNOEPEN

DE BESTE VLAAI VAN LIMBURG

van Patisserie Lemmens 3.95

DAME BLANCHE 8.5

vanille-ijs, warme chocoladesaus

COUPE OREO 8.25

ijs van oreokoekjes en slagroom

COUPE AARDBEIEN 8.25
vanille-ijs, verse aardbeien
en slagroom

COUPE SORBET 8.25

3 soorten sorbetijs 

COUPE NOTEN 8.5

walnotenijs, karamelijs en

gesuikerde nootjes

MILKSHAKE DE ZOETE ZOEN

aardbei, banaan of chocolade 7.5

LUNCHCOMBI’S VAN DE ZOETE ZOEN
VLEES 14.5
kopje Limburgse mosterdsoep, zuurvleeskroket,
boerenbrood met Livar ham

VIS/VEGA 14.5
kopje soep van bladspinazie en gerookte zalm, boerenbrood met
geitenkaas en biologische honing, crostini met tomaat



Spareribs afhalen kan iedere dag voor

Prĳs 19,95 p.p.

Prĳs 12,50 p.p.

Prĳs 16,50 p.p.

Prĳs 17,50  p.p.

17,50

27,50

Alle prĳzen zĳn per persoon, minimaal 2 personen.

Heerlĳk verse broodjes bruin, wit, croissant,
yoghurt, gekookt eitje van de boer, diverse soorten jammen
met fruit uit de streek, vleeswaren van onze lokale slagerĳ, 
één glas verse jus en natuurlĳk één heerlĳk kopje koffie of thee.

U kunt hiervan dagelĳks genieten tussen 9.00 en 11.00 uur.
U kunt reserveren tot 21.00 uur de dag ervoor.

Heerlĳk voor in het huisje of meenemen voor de thuisblĳvers.

Vraag onze bediening naar de heerlĳke soorten
van de lekkerste bakker; Patisserie Lemmens!
Bestellen voor 21.00 uur de dag ervoor,
afhalen vanaf 10.00 uur ‘s ochtends.

Limburgse vlaai bestellen?

Inclusief sausjes en friet.
Reserveren kan op dezelfde dag tot 16.00 uur


