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Menukaart



Dranken

Warme dranken
Koffie         €2,25
Thee          €2,25
Espresso        €2,25
Cappuccino      €2,60
Koffie verkeerd   €2,60
LatLatte machiatto   €2,95
Warme chocomel  €2,60
  met slagroom +  €0,75

Gedistileerd
Jonge  jenever    €2,50
Oude jenever    €2,50
Schrobbelér     €2,50
JJägermeister     €2,50
Dropshot       €2,50
Els            €2,50
Apfelkorn       €2,50
Obstler         €2,50
Limoncello      €2,50

Frisdranken
Pepsi/Pepsi max   €2,25
Sisi           €2,25
7UP           €2,25
Rivella         €2,50
Rivella Cranberry  €2,50
SSourcy Rood     €2,25
Sourcy Blauw     €2,25
Ice Tea         €2,65
Ice Tea Green     €2,65
Tonic          €2,50
Cassis         €2,50
Bitter lemon     €2,50
Ginger aleGinger ale       €2,50
Appelsap       €2,50
Jus d’orange     €2,50
Chocomel       €2,50
Fristi          €2,50
Ranja          €2,25
Verse jus d’orange €3,25

Sterke dranken
Bacardi        €3,95
Safari          €3,95
Malibu         €3,95
Whiskey     v.a. €3,95
Licor 43        €3,95
PPassoa         €3,95
Baileys         €3,95
Smirnoff        €3,95
Bessen jenever   €3,95

Psv
Rode port       €2,85
Witte port       €2,85
SSherry dry       €2,85
Sherry medium   €2,85
Vieux          €2,85

Tafelwater 
Rood/blauw (fles)  €5,75
IJswater (kan)    €2,50



Lunchgerechten

GEZOND        De perfecte combinatie, traditioneel lekker     €6,75
BRIE           Met honing, pijnboompitten en rucola        €6,75
KIP            Kipkrokantjes met een pittig sausje          €6,95
ZALM          Noorse zalm met kruidenroomkaas          €7,95
GEHAKTBAL      Naar moeders recept met een mosterdsausje    €7,25
HAM/KAAS       Heerlijk gewoon met ham of kaas           €3,95

Boterhammen
 Vers gebakken bruin of wit landbrood

Tti’s
CLASSIC         Een tosti zoals een tosti hoort te zijn          €6,95
DOBBELSTEYN    Classic tosti met een spiegelei eroverheen      €7,45
BRIE           Met honing en pijnboompitten             €7,45
HAWAI         Een tosti met frisse ananas                €7,25

Diversen
PASTEITJE        Rijk gevulde kippenragout met champignons    €13,95
UITSMIJTER      Drie eieren met kaas en/of ham op landbrood    €7,95
KROKETTEN      Twee rundvlees kroketten met landbrood      €7,45
SATÉ           Specialiteit van familie Cremers met landbrood   €11,25
12 UURTJE        Soepje, boterham met kroket               €11,95
              en huisgemaakte koude schotel        



Lunchgerechten

CLASSIC BURGER   Zoals een hamburger hoort te zijn           €6,25
CHEESE BURGER   Met kaas overbakken en mango-currysaus      €6,45
BACON BURGER   Met gebakken spek en BBQ saus            €6,95
ALL-IN BURGER    Met gebakken spek en kaas                €7,25
VEGA  BURGER    Een goed belegd broodje met een vega burger   €6,95
SATÉ BURGER     Met satésaus, atjar en gebakken uitjes         €6,95      
DOBBELDOBBELSTEYN     Dubbele hamburger met alles erop en eraan    €9,25

Hamburgers
Verkrijgbaar met frites of aardappelkroketjes tegen een meerprijs van €2,50

Soepen
Worden geserveerd met landbrood en kruidenboter

SOEP V/D DAG     Vraag naar de dagsoep                  €6,25
SEIZOENSSOEP    Ieder seizoen zijn eigen soep, vraag ernaar!     €6,95

Maaltijdsalad
Worden geserveerd met landbrood en kruidenboter

KIP SALADE      Kipkrokantjes met paprika, olijven en feta      €11,95
VIS SALADE      Met inktvisringen en verse noorse zalm         €13,95
VEGA  SALADE     Gebakken paprika, mais, tomaat en komkommer €11,95



Voorgerechten en Kindermenu’s

Soepen
Worden geserveerd met landbrood en kruidenboter

SOEP V/D DAG     Vraag naar de dagsoep                  €6,25
SEIZOENSSOEP    Ieder seizoen zijn eigen soep, vraag ernaar!     €6,95

Voorgerechten
BROODPLANK     Brood met allioli, tapenade en kruidenboter     €6,95
KIPCOCKTAIL     Volgens een familierecept met geroosterde kip   €7,25
MELOEN MET HAM Verfrissende meloen met Ardennerham       €7,25   

Kindermenu’s
€6,95

ALADDIN
Een bordje met een kroket, frietjes, appelmoes en saus naar keuze

SNEEUWWITJE
Lekkere kipnuggets, frietjes, appelmoes en saus naar keuze

PINOKKIO
Een frikandel zolang als de neus van Pinokkio, frietjes, appelmoes en saus naar keuze

ARIËLARIËL
Lekkere vissticks door Ariël zelf gevangen, frietjes, appelmoes en saus naar keuze

 



Hoofdgerechten

Vlegerechten
Worden geserveerd met een salade en frites of aardappelkroketjes

ZUURVLEES      Een overheerlijke limburgse specialiteit        €11,75
SATÉ           Specialiteit van familie Cremers             €14,25
SPARERIBS       Heerlijk mals met een zoetzure marinade      €18,75
SCHNITZEL       Varkensschnitzel wiener of met saus          €14,75
MEDAILLONS     Van varkenshaas naturel of met saus          €17,95
PASTEITJE        Rijk gevulde kippenragout met champignons    €13,95
KKONIJNENBOUT   Konijn zoals oma het vroeger maakte         €15,75
 Beschikbare sauzen Champignon, peper-, zigeuner of stroganofsaus

Visgerechten
Worden geserveerd met een salade en frites of aardappelkroketjes

ZALM          Gebakken verse zalm met dillensaus          €19,75
KABELJAUW      Een heerlijk gefrituurd visje met dillensaus     €17,50

Maaltijdsalad
Worden geserveerd met landbrood en kruidenboter

KIP SALADE      Kipkrokantjes met paprika, olijven en feta      €11,95
VIS SALADE      Met inktvisringen en verse noorse zalm        €13,95
VEGA  SALADE     Gebakken paprika, mais, tomaat en komkommer €11,95

Hamburgers
Al onze hamburgers van de lunchkaart zijn ook te bestellen als hoofdgerecht

Diverse sauzen              €0,75
Warme sauzen               €2,50
Portie frites                 €2,50
Portie aardappelkroketjes       €2,95


