Ons keuzemenu:
Om misverstanden over de rekening te voorkomen, vragen wij u vriendelijk om vóóraf
duidelijk aan te geven of u van dit complete menu gebruik wilt maken.

Drie gangen

€ 22,50 p.p.

Bij de voorgerechten serveren wij brood &
kruidenboter en bij de hoofdgerechten verse
frites, passende warme groente en salade.

Onze voorgerechten:
Grote portie als
hoofdgerecht

Fruitige salade met lauwwarme “Val-Dieu” kaas,

€ 7,75

€ 13,50

€ 12,50

€ 22,50

Vistrio van zalm, tonijnsalade en garnalencocktail

€ 9,75

€ 17,95

Carpaccio, de klassieker

€ 7,95

honing en cashewnoten
Salade met gepelde scampi uit de wokpan met saus
van lemongrass, sweet chili & knoflook

met parmesan, balsamico en pijnboompitjes

Salade met fruit, spekjes & champignons
in frambozendressing

€ 6,50

€ 12,75

(met spekjes van de vegetarische slager + € 1,-)

Champignons “Bourguignonne”

€ 6,85

€ 14,50

“Poetes”

€ 7,75

€ 14,75

Gebakken bloedworst, spek, appel en ui

Lekker brood met smeerseltjes

€ 4,50

Onze soepen:
Soep van de dag

€ 4,75

Tomaten-crème soep

€ 4,75

½ kopje soep voor kids & senioren

€ 3,50

Onze voorgerechten en soepen serveren wij met stokbrood en kruidenboter.
Heeft u een voedselallergie of -intolerantie? Vertel het ons.
Wij houden graag rekening met uw specifieke wensen.

Onze specialiteiten:
Gebakken zalm & scampi
geserveerd met tagliatelle in kruiden roomsaus
Zonder scampi

€ 18,90
€ 17,90

Vispannetje van het huis (met schaal & schelpdieren)

€ 16,50

Biefstuk v/d Chef 2.0, in rode portsaus met Brie overbakken
“Zoervleesj van ut Nieës-je” (zuurvlees van Agnes)

€ 17,95

€ 14,75

Varkenshaasmedaillons met gebakken “poetes”, spek,
appel en ui in honing-tijmsaus

€ 17,50

Zuid-Afrikaanse stoofpot met o.a.kip, zoete aardappel,
paprika, tomaat, bonen, pinda’s

€ 14,90

Veganistische Zuid-Afrikaanse stoofpot

€ 13,25

(dus zoals bovenstaand maar dan zonder kip)

“Himmel un Ääd” (hete bliksem) met rookworst, bloedworst en spekjes

€ 13,90

Vegetarische shaslik met tomaten-paprikasaus

€ 14,95

D’r lekkerste Wiener schnitzel van d’r sjwatse weg
met boeren-miesjmasj en geraspte kaas

€ 15,95

Kogelbiefstuk
Varkenshaasje
Wienerschnitzel (200gr)
Kleine schnitzel (100gr)

€ 16,90
€ 16,50
€ 13,90
€ 9,50

Onze hoofdgerechten
serveren wij met salade,
verse frites en passende
warme groente.

Vuur ozze poete:
Frikandel, kipnuggets of vissticks met frites,
appelmoes & mayonaise

€ 5,75

Onze nagerechten:
“Ik kan niet kiezen”, een beetje van alles wat…

€ 6,75

“Crème Brûlée”

€ 5,75

vanille-limoen crème met een vleugje kaneel & een bolletje roomijs

“Chocodroom”

€ 6,95

Witte- & bruine chocolademousse, moulleux-tje, ijs, likeurtje

“Dame Blanche”

€ 4,75

Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

“Sanfter Engel”, sprite, sinaasappelsap en ijs

€ 4,50

“Negresco”

€ 5,75

Vanille-ijs met witte & bruine chocolademousse, advocaat en slagroom.

Bosvruchtensoepje met kaneelijs

€ 6,25

Kinderijsje, bolletje vanille- en aardbeienijs met slagroom

€ 3,50

Onze koffiespecialiteiten:
Baileys Iced Coffee

€ 6,75

Koffie van Agnes;

€ 7,50

met hazelnootadvocaat, slagroom & een bolletje ijs
(alles apart geserveerd)

Kabouterkoffie, met likeur van “La Chouffe”

€ 6,50

Irish Coffee of Limburgse koffie (ongezoete licht geslagen room) € 6,25
French (Grand Marnier) of Spanish ( liquor 43) Coffee
(met zoete slagroom)
Heeft u een voedselallergie of -intolerantie? Meld het ons.
Wij houden graag rekening met uw specifieke wensen.

€ 6,75

