Broodjes voor in de baan

[Wit of bruin]

Pistolet achterham € 4,Pistolet jong belegen kaas of oude kaas € 4,Pistolet ham/kaas € 4,50
Pistolet Nutella € 3,75

Lunchgerecheten
Limburgse mosterdsoep met gerookt Livarspek € 5,75
Soep van de week

weekprijs

Meergranen broodje achterham € 5,50
Meergranen broodje jong belegen kaas of oude kaas € 5,50
Meergranen broodje ham/kaas € 6,Panini Taco (pikant gehakt/kaas/guacamole mayo) € 8,Panini geitenbrie (bacon/karamel van Gerardus-dubbel/appel) € 8,50
Panini pizza (salami, tomaat, ui, basilicum, kaas) € 8,Panini ham/kaas met curry € 7,Focaccia carpaccio
(truffelmayo/Parmezaanse kaas/pijnboompitjes) € 8,75

Focaccia gerookte zalm
(limoen crème/zongedroogde tomaatjes/ pijnboompitjes) € 8,75

Uitsmijter
(3 eieren/ham en/of kaas) € 8,50

2 Bourgondiër-rundvleeskroketten met brood of friet € 8,Lunchsalade carpaccio
(truffelmayo/pijnboompitjes/Parmezaanse kaas/pijnboompitjes) € 12,50

Lunchsalade gerookte zalm
(krokante gamba/limoen-crème/zongedroogde tomaatjes/pijnboompitjes) € 13,75

Lunchsalade geitenbrie uit de oven
(karamel van Gerardus dubbel/walnoot/bacon/appel) € 13,75

Gemarineerde kipsaté
(atjar/kroepoek/friet/salade) € 15,Limburgs zuurvlees
(met friet/salade) € 15,-

Voorgerechten
Limburgse mosterdsoep met gerookt Livarspek € 5,75
Soep van de week

weekprijs

Rundercarpaccio € 12,(truffelmayo/Parmezaanse kaas/pijnboompitjes)

Salade gerookte zalm met krokante gamba € 12,-

Hoofdgerechten
Limburgs zuurvlees € 15,(friet en salade)

Runderbavette Belgisch Blauw € 18,75
(pepersaus/ warme groenten/friet)

Gemarineerde kipsaté € 15,(satésaus/atjar/kroepoek/friet/salade)

Vis van de week

weekprijs

(met passend garnituur en friet)

Noedels met varkenshaas Indiase stijl € 13,75
(Indiase curry/wokgroenten/kroepoek)

Noedels met gamba’s Thaise stijl € 16,50
(chili/knoflook /sereh/wokgroenten/kroepoek)

Beide noedelgerechten zijn tevens vegetarisch te bestellen € 9,50

Desserts
Coupe Dame Blanche € 6,50
(vanille-ijs/huisgemaakte chocoladesaus/slagroom)

Coupe yoghurtijs 6,50
(compote van blauwe bes/slagroom)

Cappuccinotaartje € 7,50
(advocaatroom/ hazelnootijs/crumble van amandel en chocoladekoekjes)

Duo kaas: Reypenaer V.S.O.P. en geitenbrie € 9,(vijgenjam/kletzenbrood)

Lekker Borrelen
Bourgondiër bitterballen (10 stuks) met mosterd en Amsterdamse uitjes) € 9,Gemengde mini snacks (12 stuks) met mosterd en mayonaise € 6,75
Oude Reypenaer kaasblokjes met mosterd en Amsterdamse uitjes € 9,Krokante Black Tiger gamba’s (6 stuks) met limoenmayo/chilisaus) € 9,75
Puntzak Patato Dippers met guacamolesaus en chilisaus € 3,75
‘Wittem 19 Borrelplank’ € 13,75
(gemengde snacks/oude kaas/krokante gamba’s/Potato Dippers/
salami/Amsterdamse uitjes/diverse sausjes)

