Onze voorgerechten:
Grote portie als
hoofdgerecht

Fruitige salade met geitenkaas, meloen en noten

€ 8,50

€ 14,25

Salade met gepelde scampi uit de wokpan met saus

€ 13,50

€ 23,50

€ 8,95

€ 16,95

van lemongrass, sweet chili & knoflook
Vitello Tonnato

Kalfsrosbief met tonijn crème, salade en pijnboompitjes
Salade van gepocheerde forel en amandelen

€ 9,75

€ 18,95

BBQ-Vibe
Pulled Porc met gegrilde en gemarineerde groente

€ 8,95

Vegan aardappelsalade, dragon en doperwten

€ 8,25

Salade met fruit, spekjes & champignons

€ 7,50

in frambozendressing

€ 13,75

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

Onze soepen:
Bouillabaisse met Rouille (klassieke franse vissoep)

€ 7,50

½ kopje Bouillabaisse met Rouille

€ 5,25

Soep van de dag

€ 5,50

½ kopje dagsoep voor kids & senioren

€ 3,90

€ 14,50

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:
Vis van de dag (vraag uw gastheer/vrouw)

dagprijs

Tagliatelle Pesca Pesto
Diverse gestoomde vissoorten met romige pestosaus en rucola

€ 15,50

Tournedos Vignon, Biefstuk van de haas
in rode wijnsaus met spek, ui champignons

€ 21,50

Tournedos met peper-cognacsaus

€ 21,50

Varkenshaas Chouffe, in mosterdsaus met Chouffe blond

€ 17,50

Varkenshaas met champignonroomsaus

€ 17,50

Limburgs zuurvlees

€ 15,75

Thaise kip curry: groente, kokos & citrus geserveerd met rijst

€ 14,90

Veganistische Thaise groentecurry met rijst

€ 13,25

Schnitzel Dobbelsteyn
met spekjes, ui, champignons overbakken met geraspte kaas

€ 16,50

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites, warme groente en kruiden salade

Voor onze kleine gasten:
Spaghetti Bolognaise

€ 8,75

Kleine schnitzel met frites, appelmoes en mayonaise

€ 9,50

Frikandel, kipnuggets of kroket met frites,
appelmoes & mayonaise

€ 6,75

Onze nagerechten:
Ik kan niet kiezen

€ 6,95

een beetje van alles wat…

De blonde barones

€ 5,75

Sinaasappelmousse, ijs van witte chocolade, amandel

Dame Blanche

€ 4,75

Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Baron’s favoriet

€ 6,95

Aardbeienbavarois, gegaarde rabarber, hangop van geitenyoghurt, ijs

Gin & Tonic

€ 6,95

Verschillende frisse texturen van de bekende cocktail

Limoncello Tiramisu

€ 5,95

Huisgemaakt Italiaans gebak met limoncello en een bolletje ijs

Kaasplankje

€ 7,50

Kinderijsje, bolletje vanille- en aardbeienijs met slagroom

€ 3,50

Onze koffiespecialiteiten:
Poortwachterskoffie

€ 7,95

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

Kabouterkoffie, met likeur van “La Chouffe”

€ 6,75

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

