
SOEPEN
met boerenbrood

SOEP VAN GEROOSTERDE  3
WINTERPOMPOEN 6
met kokos en een vleugje rode peper 
(niet pittig)

ROMIGE SOEP
VAN GROTCHAMPIGNONS 6.25
met truffelolie

BOEREN
BOTERHAMMEN:
DRY AGED RIB EYE 9.5
en compôte van rode uien

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

KIPSATÉ MET FRIETJES 17.5 
pindasaus, zoetzure komkommer en 
kroepoek

SALADE
VEGETARISCHE SALADE VAN
LIMBURGSE GEITENKAAS  3 12.75

met in oude Port gemarineerde vijgen

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

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

• Dry aged rib eye

• gerookte Limburgse forel

• gefrituurde loempiaatjes

• portie worst met grove mosterd

• portie kaas met selderijzout

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

ZOET OM TE
SNOEPEN

DE BESTE VLAAI VAN LIMBURG

van Patisserie Lemmens 3.95

COUPE NOTEN 8.5

walnotenijs, karamelijs en

gesuikerde nootjes

OUDERWETSE DAME BLACHE 7.75

TRIFFLE 7.5

van koffie met mascarponecrème en 

lange vingers

WARM CHOCOLADETAARTJE 9.5

met Amarenen kersenijs

KLASSIEKE TARTE TATIN 6.5

van streekappelen met vanille-ijs

PAVLOVA 8.25

met gebrande noten, gezouten 

karamelsaus en bananenijs

PETIT PEU

2 bolletjes vanille-ijs met slagroom 4.5

LUNCHCOMBI’S VAN DE ZOETE ZOEN
VLEES 14.5
kopje geroosterde winterpompoensoep, zuurvleeskroket,
boerenbrood met dry aged rib eye en rode uiencompôte

VIS 14.5
kopje soep van grotchampignons, boerenbrood met
tonijnsalade en een kleine garnalenkroket

VEGA 14.5
kopje pompoensoep, boerenbrood met geitenkaas en
bitterballen van champignons (4 stuks)




