
Zomer Specials 

 

Mosselen 

Mosselen naturel:  

met cocktailsaus, knoflooksaus en frietjes          17,50 

Mosselen in witte wijn:  

met cocktailsaus, knoflooksaus en frietjes         19,50 

Mosselen in knoflook en room:  

met cocktailsaus, knoflooksaus en frietjes         19,50 

Homemade Ice tea      4,00 

Martini Bellini;       5,50 

Cocktail op basis van prosecco en perzik 

 

Bieren van het seizoen 

Brand Weizen 5.1%      4,00 

Filou; Belgisch blond bier 8%     4,00 

 

Wijnen van de maand 

Pascal Jolivet Attitude; Touraine,  Frankrijk              22,00  

100% Sauvignon Blanc | fris | strak | groen appels   

Coto  Vintage  Crianza; Rioja, Spanje                 22,00 

 Rood fruit | soepel | middelzwaar       

 



Ambachtelijk brood; wit of bruin 

Jonge kaas of ham         5,00 

Oude Reypenaar-kaas met Limburgse appelstroop     6,00 

Gezond met ham, kaas, rauwkost en ei       7,50 

Huisgemaakte tonijnsalade        7,50 

Twee rundvlees kroketten met mosterd       7,50 

Twee garnalen krokketen met limoenmayonaise      9,00 

Carpaccio, truffelmayo en Parmezaanse kaas        9,50 

Hummus, avocado en geitenkaas                                           8,00    

Uitsmijter ham en kaas         8,00 

 

Soepen 
Goulashsoep           4,50 

Gegratineerde Franse uiensoep        4,50 

 

Salades 
Salade met Val-Dieu kaas, honing, spek, druiven en walnoten  13,50 

Salade Lardons met spek, champignons en ei    13,50 

Salade met garnalen, avocado en limoenmayo    15,00 

Salade met tabouleh, gebakken groenten en yoghurt-mint dressing  13,50

                                                                                                         

Warme gerechten 

Saté van varkenshaas met atjar, kroepoek, en frieten                           15,00 

Mestreechs Zoervleis: stoofpotje met frieten en gemengde salade 14,50 

Biefstuk met rode wijn saus, frieten en gemengde salade  16,00 

Hamburger met frieten en gemengde salade    13,50 

 

 

 

 

 



Desserts 
 

Dame blanche          6,00 

Crème brûlée          4,50 

Kinderijsje          4,50 

Vlaaien van Peter lemmens                        3,80/4,80 

 

 

Borrelhapjes   
Borrelplank; klein/groot                  12,50/24,00 

Om te delen, iedere keer anders. Samengesteld uit onderstaande hapjes. 

 

Gemarineerde olijven         4,00 

Brood met knoflook mayonaise en tomatentapenade         4,50 

Oude kaas en cervelaat met Limburgse mosterd      7,00 

Tortillachips met crème fraiche en chilisaus       6,00 

8 bitterballen met Limburgse mosterd       7,00 

Kaasplank met portstroop, walnoten en druiven     10,00                  

Snackmix (12)          8,00 

Gegratineerde knoflook champignons met brood                 6,50 

Mini loempia’s (10)         6,00 

       

 

 

 

 

 

 

 

Allergenen, het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. 

Heeft u een allergie, informeer dan gerust naar de mogelijkheden! 

 


