DAGMENU
3-gangen dagmenu met keuze uit vlees of vis
€ 22,75

VEGA MENU
Tomatensoep
of
Geitenkaas kroketjes
rode uien compôte|honing-tijm crème

-------------Ovenschotel van canneloni
spinazie|ricotta

of
Pasta met champignons en truffelsaus
------------Tiramisu
of
Chocolademousse
€ 25,00

MENU GASTHOF
Rundercarpaccio
Parmezaanse kaas|broadbeans

of
Vitello Tonato
Kalfsvlees|tonijncrème|kappertjes|rode uien

--------------Saté van varkenshaas
of
Spies van ossenhaas, varkenshaas, paprika, uien en stroganoffsaus
of
Zalm met hollandaisesaus
-------------Crème brûlée
of
Koffie “Gasthof” (koffie met verschillende snoeperijtjes)
€ 32,95

WILDMENU
Pompoensoep
of
Pastrami van wildzwijn
kweeperencompôte|balsamico

--------------Hertenbief met rode wijnsaus
of
Combinatie van eendenborstfilet en geconfijte eendenbout met dragonjus
-------------Tiramisu
of
Chocolademousse
€ 32,95

STARTERS
Mini loempia’s (6 stuks)

€ 5,75

Gefrituurde uienringen (10 stuks)

€ 5,75

Mini kaassouffle’s (6 stuks)

€ 6,25

Gekruide chickenwings ( 8 stuks)

€ 7,50

Startersplank (keuze uit 3 starters)

€ 15,75

Stokbrood met kruidenboter

€ 4,25

VOORGERECHTEN
Truffelkroketjes

€ 10,95

gebakken paddestoelen/veenbessen compôte|truffel-sherry glaze

Geitenkaas kroketjes

€ 10,95

rode uien compôte|honing-tijm

Rundercarpaccio
Parmezaanse kaas|broadbeans|truffelmayonaise

€ 11,50

Pastrami van wildzwijn

€ 11,75

kweeperencompôte|balsamico

Salade van gerookte zalm met mierikswortelsaus

€ 12,95

Vitello Tonato

€ 12,95

Kalfsvlees|tonijncrème|kappertjes|rode uien

SOEPEN
Tomatensoep

€

5,50

Vers getrokken runderbouillon

€

5,50

Pompoensoep

€

6,75

Gegratineerde uiensoep

€

6,75

De voorgerechten en soepen worden geserveerd met brood en boter

HOOFDGERECHTEN
- vlees Wienerschnitzel

€ 16,95

Saté van varkenshaas met atjar en kroepoek

€ 20,95

Spies Euverem van ossehaas, varkenshaas, paprika en uien

€ 22,00

Argentijnse steak

€ 23,95

Bij bovenstaande gerechten kunt u een keuze maken
uit de volgende sauzen:
•
•
•

Champignonroomsaus
Stroganoffsaus
Pepersaus

•

Gebakken champignons en uien

€ 1,95

of
€ 2,50

Zuurvlees bereid op Limburgse wijze

€ 18,95

Kalfslever met gebakken uitjes, spek en champignons

€ 22,50

Hertenbief met rode wijnsaus

€ 23,75

Combinatie van eendenboutfilet en geconfijte eendenbout
met dragonjus

€ 23,75

De hoofdgerechten worden geserveerd met warme groenten en frites
Extra te bestellen:
•
•
•

Gemengde salade
Aardappelkroketten
Gebakken aardappeltjes

€ 2,95

HOOFDGERECHTEN
- vis Vis van de dag

€ 20.00

Zalmfilet

€ 21,75

Voerense forel met champignons of amandelen

€ 22,95

De hoofdgerechten worden geserveerd met warme groenten en frites
Bij bovenstaande gerechten kunt u een keuze maken
uit de volgende sauzen:
•
•

€ 1,95

Kreeftensaus
Hollandaisesaus

BURGERS
Standaard burger van rundvlees:

€ 15,75

Burger/bacon|dillchips|rode ui compôte|sla|kaas|burgersaus

Griekse burger van rundvlees:

€ 15,75

Burger|sla|tzatziki|olijf|feta

Italiaanse burger van rundvlees:

€ 15,75

Burger|sla|pesto|tomaat|mozarella

Vegaburger van knolselderij:
Vegaburger|dillchips|rode uiencompôte|sla|kaas|saus

De burgers worden geserveerd met frites en saladegarnituur

€ 15,25

PASTAGERECHTEN
Pasta met champigons en truffelsaus

€ 16,75

Ovenschotel van canneloni

€ 17,95

spinazie|ricotta

Pasta met scampi (8 stuks) afgeblust met pernod

€ 19,50

MAALTIJDSALADES
Salade “Caesar”

€ 17,50

Kipreepjes|gekookt ei|ansjovis

Salade “val dieu” met honing

€ 17,95

Vissalade van scampi’s (4 stuks) en gerookte zalm

€ 18,95

kappertjes/rode uien|mierikswortelsaus

De maaltijdsalade’s worden geserveerd met frites

KINDERGERECHTEN
Klein tomatensoepje

€ 4,25

Frikandel met frietjes, appelmoes en mayonaise

€ 6,75

Vleeskroket met frietjes, appelmoes en mayonaise

€ 6,75

Kipspiesje met frietjes, appelmoes en mayonaise

€ 7,50

Vissticks met frietjes, appelmoes en mayonaise

€ 8,95

Spikkels ijs

€ 5,25

vanille roomijs met vrolijke spikkels

NAGERECHTEN
Koffie of thee “gasthof” (koffie met verschillende snoeperijtjes)

€ 5,65

Tiramisu

€ 5,75

Chocolade mousse met één bolletje chocolade ijs

€ 6,25

Crème brûlée met een bolletje vanille ijs

€ 6,75

Dame blanche

€ 6,50

Vanille roomijs|chocolade biscuit|chocolade gelei|chocolade crumble

Sorbettrio met vers fruit
Frisse laagjes sorbetijs in de smaken mango, citroen en framboos

€ 6,50

KOFFIE SPECIALITEITEN
Koffie

€ 2,25

Thee (diverse smaken)

€ 2,25

Koffie met slagroom

€ 2,50

Koffie “gasthof” (koffie met verschillende snoeperijtjes)

€ 5,65

Koffie met ijsbonbon

€ 4,00

Espresso

€ 2,25

Dubbele espresso

€ 4,00

Cappuccino

€ 2,50

Koffie verkeerd

€ 2,50

Latte macchiato

€ 3,50

Irish coffee
Koffie met Ierse whiskey en slagroom
French coffee
Koffie met Grand Marnier en slagroom
Spanish coffee
Koffie met Tia Maria en slagroom
Italian coffee
Koffie met Amaretto en slagroom
Warme chouffelikeur met slagroom

€ 6,75

IJskoffie
Koffie met vanille- en mokka ijs en slagroom

€ 4,75

€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75

WIJNKAART
Witte wijn
Glas
€ 3,95

0,5L karaf
€ 14.95

Fles
€ 21,50

€ 3.95

€ 14,95

€ 21,95

Conde pinel bianco- viurra verdejo
Pittige smaak en een geurig aroma van tropisch
fruit met een aangename droge smaak in de afdronk
Bereich bernkastel mosel
Zoete witte wijn uit de moezel
Antares sauvignon blanc
Frisse smaak van gekenmerkt door fruitige aroma’s

€ 24,80

Grüner veltiner wagmar
Uitbundige en levendige smaak met een fruitig karakter

€ 25,95

La Vilette chardonnay
,“sur lie” gerijpt uit zuidwesten van Frankrijk, fris en mooie aromatische afdronk

€ 27,00

Paul Mas chardonnay, flesje van 0,25l

€ 8,75

Rode wijn
Conde pinel tinto- tempranilo
Een donke wijn met heerlijke rijke en rijpe
vruchten met een onweerstaanbare smaak

Glas
€ 3,95

0,5L karaf
€ 14,95

Fles
€ 21,50

Bodegas lan gran domino crianza
Fruitige en krachtige smaak en aangenaam met tannines in de afdronkl

€ 24,80

La vilette Grenache Syrah
Volle fruitige wijn met bosfruit en zoethout aroma’s

€ 26,75

Calitera merlot reserva
Een verleidelijke, rijpe en brede geur met een heerlijk aroma van zoete kersen

€ 27,00

Paul Mas sauvignon- merlot, flesje van 0,25l

€ 8,75

Rosé wijn
Conde pinel rosé
100% tempranillo met indrukken van citrus
en framboos.

Glas
€ 3,95

0,5L karaf
€14,95

Fles Conde pinel
€ 21,50

