ijskaart
spijs • drank • panorama

HET LEKKERSTE
IJS VAN HET
!
(IJS)BERGDORPJE

IJSKOFFIE

koffie-ijs met koude koffie en slagroom (€ 4.75)

DAME BLANCHE

vanille-ijs met echte warme chocoladesaus en slagroom (€ 6.75)

SORBET

3 soorten sorbetijs, vruchtensaus en slagroom
(€ 6.75)

EEKHOORN

vanille- en notenijs met gebrande noten, karamelsaus
en slagroom (€ 7.75)

ADVOCAAT

vanille- noten- en koffie-ijs
met advocaat en slagroom (€ 7.75)

LIMONCELLO

citroensorbetijs met limoncello en slagroom (€ 7.75)

AMARETTO

vanille- noten- en koffieijs met bitterkoekjes,
amaretto en slagroom (€ 7.75)

PANACOTTA

met vruchtensaus en slagroom (€ 6.25)

KOFFIE MET SNOEPERIJEN (€ 4.75)
KIDS

vanille-ijs met vruchtensaus, slagroom
& snoepverrassing (€ 4.00)

BUITENLUST
CAMERIG 11
6294 NB VIJLEN
spijs • drank • panorama

+31 (0)43 - 455 13 88
WWW.BUITENLUST.NU
ALLE DAGEN GEOPEND

ASJE

MENU

RLAS
ONZE SMIT & DO
HET
GT
AA
DR
IE
FF
KO
NCE
LIA
AL
T
ES
RAINFOR
KEURMERK!

Dranken

Lunchkaart

(Verkrijgbaar tot 17.00 uur)

SOEPEN met brood en boter

WARME DRANKEN

GEBAK

smit & dorlas koffie (€ 2,40)

limburgse vlaai (€ 3,25)

smit & dorlas espresso (€ 2,40)

limburgse vlaai met slagroom (€ 3,85)

smit & dorlas cappuccino (€ 2,55)

appeltaart (€ 3,65)

smit & dorlas koffie verkeerd (€ 2,55)

appeltaart met slagroom (€ 4,25)

koffie met els, whiskey, tia maria,
grand marnier of amaretto en
slagroom (€ 6,75)

appeltaart met ijs en slagroom (€ 5,25)

cameriger cappuccino
(met advocaat) (€ 6,75)

LEKKER BIJ DE BORREL

thee (diverse soorten) (€ 2,40)

portie bitterballen of bittergarnituur
6 st. € 5,75 / 12 st. € 10,75 / 18 st. € 15,50

warme chocomel (€ 2,70)
warme chocomel met slagroom (€ 3,30)

BIEREN VAN DE TAP
WIJNEN PER GLAS

gulpener pils (€ 2,40)

cava (spaanse bubbels) (€ 5,50)

gulpener pils 1/3 l (€ 3,50)

wit / rood / rosé (€ 4,25)

gulpener pils 1/2 l (€ 5,20)

kir (€ 4,50)

gerardus kloosterbier blond/donker (€ 3,85)

kir royal (met cava) (€ 5,75)

la chouffe (€ 3,85)

Wijnen per fles? Vraag ons ernaar!

seizoensbier van de wisseltap

FRISDRANKEN

BIEREN UIT DE FLES

sourcy water plat / bruis (€ 2,40)

gulpener korenwolf witbier (€ 3,85)

sourcy water plat / bruis 3/4 liter (€ 5,50) château neubourg premium pils (€ 3,85)
cameriger kraanwater per glas (€ 0,75) corsendonck agnus of pater (€ 4,75)
pepsi cola, pepsi max (€ 2,40)

duvel, orval, tripel karmeliet (€ 4,75)

sisi sinas (€ 2,40)

la trappe dubbel of tripel (€ 4,75)

7-up (€ 2,40)

la trappe isid’or of quadrupel (€ 4,75)

royal club
bitter lemon, tonic, cassis (€ 2,55)

liefmans fruitesse (€ 3,85)

royal club
appel, jus, tomatensap (€ 2,55)

malt alcoholvrij (€ 3,00)
radler 0.0 (€ 3,50)

krachtige runderbouillon met groente
seizoenssoep (€ 6.25)
gegratineerde uiensoep (€ 6.50)

(€ 6.00)

BROODBOL met sla en rauwkost, rijkelijk belegd
gezond ham, kaas en gekookt ei (€ 7.50)
rauwmelkse boerenbrie met bramenjam (€ 8.50)
rauwe ham met chutney (€ 8.50)
warme limburgse beenham met ui, champignons en honingmosterddressing (€ 9.75)
gebakken kip met spek, ui, champignons, paprika en cashewnoten (€ 9.75)
tonijnsalade met olijven en gedroogde tomaatjes (€ 9.75)
gerookte zalm en forel met mosterd-dille mayonaise (€ 10.75)

EIERGERECHTEN met brood, sla en rauwkost
uitsmijter ham of kaas of beide (€ 8.75)
uitsmijter ham, kaas en spekjes (€ 9.75)
spek en ei met limburgse stroop (€ 8.75)
omelet met ham of kaas of champignons (€ 8.75)
boerenomelet met ham, spek, kaas en groente (€ 9.75)

DIVERSEN
flinke tosti met ham en kaas, sla en rauwkost (€ 6.25)
flinke tosti hawaii met ham, kaas en ananas (€ 7.00)
oma’s gehakt met limburgse mosterd, brood, sla en rauwkost
streekbord met boerenbrie, gebraden gehakt, beenham

(€ 8.00)

en rauwe ham, gerookte forel, brood, boter, sla en rauwkost (€ 14.50)
royale kaasplank met garnituren (€ 14.50)
kippenpasteitje met bladerdeegbakje, sla en rauwkost (€ 9.75)
mega hamburger van het blanc bleu belge rund, broodbol, tomaat,
augurk, gebakken ui, sla, rauwkost en frietjes (€ 14.75)
2 kroketten of frikadellen met brood, sla en rauwkost (€ 8.50)
2 kroketten of frikadellen met frites, sla en rauwkost (€ 9.75)
spaghetti bolognese met rucola en parmezaan (€ 11.75)

rivella (€ 2,55)
lipton icetea, icetea green (€ 2,55)
nutricia chocomel (€ 2,55)
fristi (€ 2,55)

APERITIEVEN / DIGESTIEVEN
port, sherry, vermouth (€ 3,75)
campari, pernod, bacardi (€ 4,00)
rutte jonge of oude jenever (€ 2,75)

BERGDORPJE VIJLEN WIJN
WIT, ROOD OF ROSé. EXCLUSIEF
UIT ONS EIGEN BERDGDORPJE
DOOR TOPWIJNMAKER
STAN BEURSKENS
GLAS € 5,50 / FLES € 27,00

jägermeister, els la vera (€ 3,00)
whisky, cognac, calvados, grappa (€ 5,75)
grand marnier, cointreau, baileys (€ 5,75)
amaretto, sambuca, tia maria, 43 (€ 5,75)

HEEFT U EEN ALLERGIE, MELD HET ONS! (KRUISBESMETTING KUNNEN WIJ HELAAS NIET UITSLUITEN)
WIJ PRESENTEREN ÉÉN REKENING PER TAFEL EN ACCEPTEREN CONTANT EN PIN!

€

MAALTIJDSALADES met brood en boter *
lauwwarm val-dieu kaasje met honing en amandelschaafsel
rauwmelkse boerenbrie met bramenjam (€ 16.75)
warme limburgse beenham met ui, champignons en honing-

(€ 16.75)

mosterddressing (€ 16.75)
gebakken kip met spek, ui, champignons, paprika,cashewnoten (€ 16.75)
gerookte zalm, forel en tonijn met mosterd-dillemayonaise (€ 18.75)

in pernod gebakken gamba’s

(€ 18.75)

de maaltijdsalades worden gegarneerd met onder andere pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes en groene olijven
* met frites i.p.v. brood en boter (+ € 1.50)

na het eten even DE BENEN STREKKEN?

vraag binnen naar een van de leuke korte wandelroutes die vertrekken vanuit ons restaurant.

22.75

