Kleine kaart
Tosti

- tot 17.00 uur

- de klassieker met ham en kaas

2,75

Twee kroketten met brood

5,50

Gehaktbal met brood

5,50

Uitsmijter Kafee
- drie gebakken eieren, ham en kaas op brood met
een garnituur van gebakken ui, champignons, paprika en spekjes

9,00

12-uurtje - soep / broodje kroket / broodje carpaccio

10,00

Maaltijdsalade kip

10,00

Voor de onderstaande broodjes geldt: keuze uit Stokbroodje (wit), Italiaanse bol of Rogge Rakker (bruin)

Broodje kipreepjes - met overheerlijk malse kipreepjes
Broodje gezond

- ham, kaas en gezonde garnituur

6,00
6,00

Broodje warm vlees Kafee - warm vlees, gebakken ui, champignons,
paprika, spekjes en saus

8,00

Broodje carpaccio - carpaccio, rucola, kaas en truffelmayonaise

8,00

Voor bij de borrel
Bitterballen - 8 stuks
Kipnuggets - 8 stuks
Bittergarnituur - 8 stuks
Vlammetjes - 8 stuks
Kaasstengels
- 8 stuks

3,00
3,00
4,00
4,00
4,00

: is of kan vegetarisch

•

Kaas, worst & nootjes plankje
p.p. 4,00
Bierbostelbrood
- met smeersels
p.p. 4,00

(Prijs)wijzigingen voorbehouden

Plateservice

- van 17.00 tot 20.00 uur

- VO O R Bierbostelbrood

- WEEKMENU -

- met smeersels p.p. 4,00

Soep van het moment

- met brood 4,50

dinteirp! - S P E C I A L I T E I T -

- HOOFD Stoof - overheerlijk mals stoofvlees op
Limburgse wijze

In samenwerking met Excellent Beef uit
Aldtsjerk of wat de kok u biedt.
Vraag ernaar! (beperkt voorradig)

14,50

biersuggestie: Mestreechs Aajt

Met een gezelschap? Ga voor onze goed
gevulde dinerplank. Samen eten en
delen van meerdere gerechten.
p.p. 21,00
vanaf 4 personen

Beenham - langzaam gegaard
Limburgs spaakhammetje

16,50
- VEGETARISCH -

biersuggestie: Gerardus Dubbel

Spare-Ribs - heerlijk malse ribs

18,00

biersuggestie: Kasteel donker

Boerenpatat
- patat met gebakken ui,
paprika, champignons en saus naar keuze 9,00
biersuggestie: Grimbergen blond

Trynwâldster burger - luxe broodje met een
runderburger (200 gram) met rode ui, tomaat,
14,00
truffelmayonaise, mosterd en sla

Pasta Vega
- tomatensaus met
ratatouille en kaas

biersuggestie: Kafee bier

biersuggestie: Neubourg

Tomahawk - mooi stuk vlees (500 gram)
van de rund
21,50

Salade met Val-Dieu kaas

12,00

11,00

biersuggestie: Val-Dieu blond

biersuggestie: La Trappe Isid’or

Boerenpatat met kip of spek patat met gebakken ui, champignons,
paprika en saus naar keuze

Plate’s worden geserveerd met rauwkost, friet en saus.
Gebakken aardappelen i.p.v. friet: + € 1,50.

10,00

- NA -

biersuggestie: Grimbergen blond

Pasta Carbonara Italiaanse klassieker met spek,
champignons, ei, kaas en roomsaus

Feestelijk ijs dessert

6,00

Sorbet

6,00

Panna Cotta (indien voorradig)

6,00

12,00

biersuggestie: Orval

: is of kan vegetarisch

•

(Prijs)wijzigingen voorbehouden

