Lunchkaart - tot 17.00 uur
Tosti

- de klassieker met ham en kaas

Kroketten met brood

3,00

- twee ambachtelijke kroketten

Voor de onderstaande broodjes geldt: keuze uit Stokbroodje wit of Italiaanse bol

Broodje kipreepjes - met overheerlijk malse kipreepjes

met Limburgse mosterd

7,50

en chilisaus

Gehaktbal met brood

5,50

Broodje gezond

Uitsmijter Kafee

- drie gebakken eieren,

Broodje brie

6,50
- ham, kaas en gezonde garnituur
- met rucola, honing en walnoot

7,00
8,00

ham en kaas op brood met een garnituur van gebakken ui,
champignons, paprika en spekjes

9,00

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

: is of kan vegetarisch

•

: kan glutenvrij • (Prijs)wijzigingen voorbehouden

Keuken op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag geopend tot 20.00 uur. Vrijdag en zaterdag tot 21.00 uur.

8,00

Dinerkaart
- VOOR - met smeersels

Stokbrood

Soep van het moment

- VEGETARISCH p.p. 4,00

- met brood		

4,50

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

Salade met geitenkaas van De Molkerei
- HOOFD Stoof - overheerlijk mals stoofvlees op Limburgse wijze

- overheerlijk malse huisgemaakte kipstoof

16,00

16,00

biersuggestie: Filou

Beenham

- langzaam gegaard Limburgs spaakhammetje

17,50

biersuggestie: Gerardus Dubbel

Spare-Ribs - huisgemaakte malse ribs		

13,00

biersuggestie: Val-Dieu blond

biersuggestie: Mestreechs Aajt

Kipstoof

10,00

dinteirp!

- SPECIALITEIT -

Met een gezelschap? Ga voor onze goed gevulde dinerplank.
Samen eten en delen van meerdere gerechten.
p.p. 22,50
Hoofdgerechten worden geserveerd met rauwkost, friet en saus.
Extra: gebakken aardappelen of warme groenten + € 1,-

20,50

biersuggestie: Carolus Classic

- NA Trynwâldster burger - luxe broodje met een runderburger
(200 gr.) met rode ui, tomaat, truffelmayonaise, mosterd en sla

15,00

Dame blanche		

6,50

Sinaasappel ijs dessert		

6,50

Panna Cotta

6,50

biersuggestie: Kafee bier

Boerenpatat met kip of spek
- patat met gebakken ui,
champignons, paprika en saus naar keuze
(kip en spek + € 1,-)

11,00

(indien voorradig)		

biersuggestie: Grimbergen blond

Pasta Carbonara - Italiaanse klassieker met spek,
champignons, ei, kaas en roomsaus		
biersuggestie: Neubourg

: is of kan vegetarisch

13,00

•

: kan glutenvrij

(Prijs)wijzigingen voorbehouden. Keuken op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag
geopend tot 20.00 uur. Vrijdag en zaterdag tot 21.00 uur.

