Lunchkaart van 11.30 uur tot 16.00 uur te bestellen. Dinerkaart vanaf 17.00 uur.
‘Lekker voor bij de borrel’ serveren wij ook tussen 16.00 en 17.00 uur.

Soepen

met brood en boter

Krachtige runderbouillon met groente € 6.50
Seizoenssoep € 7.00
Gegratineerde uiensoep € 7.00

Ambachtelijk Desembrood*
*Met sla en rijkelijk belegd
Gezond ham, kaas en gekookt ei € 8.75
Romige brie met bramenjam € 8.75
Warme Limburgse beenham met ui, champignons en honing-mosterddressing € 11.50
Gekruide kip, ui, champignons, paprika € 11.50
Tonijnsalade € 11.50
Carpaccio van het Blanc Bleu Belge rund met truffelmayonaise en parmezaan € 12.50
Gerookte zalm en forel met remouladesaus € 12.50

Eiergerechten

met brood en sla

Uitsmijter ham of kaas of beide € 9.50
Uitsmijter ham, kaas en spek € 10.50
Spek en ei met Limburgse stroop € 9.50
Boerenomelet met ham, spek, kaas en groente € 10.50

Diversen
Flinke tosti met ham en kaas en sla € 7.75
Oma’s gehakt met Limburgse mosterd, brood en sla € 9.50
Streekbord: gehakt, beenham, cervelaat, brie, gerookte forel, brood en garnituren € 16.50
Kippenpasteitje met bladerdeegbakje en sla € 11.50
2 kroketten of frikadellen met brood en sla € 9.50
2 kroketten of frikadellen met frites en sla € 10.75
Mega hamburger van Black Angus rund met broodje, kaas, spek, augurk, ui, sla, frietjes
en bbq saus of truffelmayonaise € 18.50
Vega burger met broodje, kaas, zoete aardappel, augurk, ui, sla, frietjes en bbq saus € 18.50
Saté van varkenshaas, frites, atjar, verse ananas en kroepoek € 19.50

Maaltijdsalades

met brood en boter

Lauwwarm gepaneerd Val-Dieu kaasje met honing en amandelschaafsel € 18.50
Romige brie met bramenjam € 18.50
Warme Limburgse beenham met ui, champignons en honing-mosterddressing € 18.50
Gekruide kip, ui, champignons, paprika € 18.50
Gerookte zalm en forel, tonijnsalade en remouladesaus € 20.50
In pernod gebakken gamba’s € 20.50
De salades worden gegarneerd met o.a. pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes en groene
olijven en geserveerd met brood en boter. Met frites i.p.v. brood en boter + € 1.50

Lekker voor bij de borrel
Portie bitterballen of bittergarnituur 6 st. € 5,75 / 12 st. € 10,75 / 18 st. € 15,50
Portie groene olijven € 4,75
Nacho’s met kaas overbakken & dip € 7,75
Broodplank: 3 soorten brood met kruidenboter en 2 smeersels € 6,75

HEEFT U EEN ALLERGIE, MELD HET ONS! (KRUISBESMETTING KUNNEN WIJ HELAAS NIET UITSLUITEN)

DRANKJE
DOEN?

Dranken

Lekker voor bij de borrel

warme dranken

Portie bitterballen of bittergarnituur 6 st. € 5,75 / 12 st. € 10,75 / 18 st. € 15,50
Portie groene olijven € 4,75
Nacho’s met kaas overbakken & dip € 7,75
Broodplank: 3 soorten brood met kruidenboter en 2 smeersels € 6,75

Smit & Dorlas koffie € 2.75
Smit & Dorlas espresso € 2.75
Smit & Dorlas cappuccino € 2.95
Smit & Dorlas koffie verkeerd € 2.95
Latte Macchiato € 3.25
Koffie met Els, whiskey, Tia Maria,
Grand Marnier of Amaretto en slagroom € 7.25
Thee (diverse soorten) € 2.75
Verse munt met honing of gemberthee € 3.50
Warme chocomel € 3,00
Warme chocomel met slagroom € 3.75

bieren van de tap

WIJ PRESENTEREN ÉÉN REKENING PER TAFEL EN ACCEPTEREN CONTANT EN PIN!

Gulpener pils € 2.75
Gulpener pils 1/3 l € 3.60
Gulpener pils 1/2 l € 6.00
Gerardus kloosterbier blond of donker € 4.50
La Chouffe € 4.50
Seizoensbier van de wisseltap

bieren uit de fles
Gulpener korenwolf witbier € 4.25
Château Neubourg premium pils € 4.25
Corsendonck agnus € 5.25
Corsendonck pater € 5.25
Duvel, Orval, tripel karmeliet € 5.25
La Trappe dubbel of tripel € 5.25
La Trappe isid’or of quadrupel € 5.25
Liefmans fruitesse € 4.25
Bavaria Malt / witbier 0.0 € 3.75
Amstel Radler 0.0 € 3.75
Gulpener zwarte ruiter weizen 0.3 € 3.75
Leffe blond 0.0 of dubbel 0.0 € 4.75

frisdranken
Sourcy water plat / bruis € 2.75
Sourcy water plat / bruis 3/4 liter € 6.50
Pepsi cola, Pepsi max € 2.75
Sisi sinas € 2.75
7-up € 2.75
Royal Club bitter lemon, tonic, cassis € 2.95
Royal Club appel, jus, tomatensap € 2.95
Rivella / Ginger ale € 2.95
Lipton icetea, icetea green € 2.95
Nutricia chocomel € 2.95
Ranja fruitmix € 2.95

IJskoffie
Koffie-ijs met koude koffie en slagroom € 5.50

wijnen per glas

Dame Blanche

Liever per fles? We informeren u graag.

Vanille-ijs met echte warme chocoladesaus en slagroom € 7.50

Cava (spaanse bubbels) € 5.75
Wit / rood / rosé / zoet € 5.00
Kir € 5.25
Kir royal (met cava) € 6.00
Bergdorpje wit / rood / rosé € 6.50
(exclusief uit ons eigen bergdorpje door
bekroond wijnmaker Stan Beurskens)

Sorbet
3 soorten sorbetijs, vruchtensaus en slagroom € 7.50

Eekhoorn
Vanille- en notenijs met gebrande noten, karamelsaus en slagroom € 8.00

Limoncello
Citroensorbetijs met Limoncello en slagroom € 8.50

Gebak

Amaretto

Limburgse vlaai € 3.60
Limburgse vlaai met slagroom € 4.35
Appeltaart € 3.85
Appeltaart met slagroom € 4.60

Koffie met snoeperijen

Vanille- noten- en koffieijs met bitterkoekjes, Amaretto en slagroom € 8.50
€ 5.50

Kids
Vanille-ijs met vruchtensaus, slagroom & snoepverrassing € 4.50

