
Menukaart
 



lunchkaart
tot 16 uur

Vegetarisch

LUNCHSPECIALS
wit of bruin brood

SOEPEN
Onze soepen zijn huisgemaakt en worden geserveerd met brood en boter

WARME GERECHTEN

ham en/of kaas

Tosti € 8

2 plakken boerenbrood met ambachtelijke kroketten en garnituur
Boerenbrood met 2 kroketten € 9

2 plakken boerenbrood met ham en/of kaas en 3 spiegeleieren en garnituur

Uitsmijter € 10

2 plakken boerenbrood met ham en/of kaas, 3 spiegeleieren en gebakken spek en garnituur

Uitsmijter met spek € 11

2 plakken boerenbrood, ham en/of kaas, spiegelei, kroket, kopje soep en garnituur

"Lunch" uurtje € 12

Pomodori soep € 7

Soep van het moment € 8

Gegratineerde uiensoep € 9

Traditionele Hongaarse goulash soep € 9

typisch Limburgs streekgerecht , salade en frites

Limburgs zuurvlees € 18

naturel of met saus naar keuze: champignon roomsaus, pepersaus of strogano saus, salade en frites
Schnitzel € 19

met satésaus, atjar, gebakken uitjes, kroepoek, salade en frites

Varkenshaassaté € 20

naturel of met saus naar keuze: champignon roomsaus, pepersaus of strogano saus, salade en frites

Varkenshaas € 20

malse biefstuk van Blanc Belgisch Bleu rund naturel of met saus naar keuze: champignon roomsaus,
pepersaus of strogano saus, salade en frites

Steak € 23



Borrelkaart
tot 17 uur

SNACKS

SUPPLEMENTEN

Gemarineerde olijven € 5

Bread en dips € 7

Kaas & worst plankje € 8

Ambachtelijke bitterballen (8 stuks) € 8

Gemengde snacks (8 stuks) € 8

Uienringen (8 stuks) € 6

Calamaris (8 stuks) € 9

Portie frites & saus € 4

Kleine salade € 4

Extra brood € 3

mayonaise, curry of ketchup
Extra saus € 1

champignon roomsaus, pepersaus of strogano saus

Extra warme saus € 3



Dinerkaart
 

 

Vegetarisch

VOORGERECHTEN

KIDS TOT 12 JAAR

MAALTIJDSALADES
geserveerd met stokbrood en boter

Bread & dips € 7

romige tomatensoep

Pomodori soep € 7

Soep van het moment € 8

Gegratineerde uiensoep € 9

Traditionele Hongaarse goulash soep € 9

frisse rol gevuld met sla, chili mayonaise, gefrituurde scampi of krokante varkensreepjes

Spring roll € 9

gegratineerde scampi's in huisgemaakte kruidenboter geserveerd met brood

Gegratineerde scampi's € 12

met rucola, zongedroogde tomaatjes, parmezaanse kaas, pijnboompitten en tru elmayonaise

Rundercarpaccio € 14

rauwe rundertartaar aangemaakt met ui, kappertjes, eidooier en crostini
Klassieke Steak tartaar € 14

frites met kroket, salade, appelmoes en mayonaise

Krokante leeuw € 8

frites met nuggets, salade, appelmoes en mayonaise
Kippen dief € 8

frites met frikandel, salade, appelmoes en mayonaise
Lange leeuw € 8

frites, salade, appelmoes en mayonaise

Mini spareribs € 8

frites, salade, appelmoes en mayonaise

Mini schnitzel € 8

rundercarpaccio, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, parmezaanse kaas en tru elmayonaise

Carpaccio € 18

warme Val Dieu kaas, walnoten, rucola overgoten met frambozen dressing

Val-Dieu € 18



Hoofdgerechten
 

 

VLEES

* deze hoofdgerechten worden geserveerd met garnituur, frites en mayonaise

VIS & PASTA

VEGETARISCHE GERECHTEN

typisch Limburgs streekgerecht *

Limburgs zuurvlees € 18

naturel of met saus naar keuze; champignon roomsaus, pepersaus of strogano saus*

Schnitzel € 19

satésaus, gebakken uitjes, kroepoek, atjar*
Varkenshaas saté € 20

naturel of met saus naar keuze; champignon roomsaus, pepersaus of strogano saus*

Varkenshaas € 20

malse biefstuk van Blanc Belgisch Bleu rund naturel of met saus naar keuze; champignon roomsaus,
pepersaus of strogano saus*

Steak € 23

spies met gemarineerde scampi's en een malse biefstuk van Blanc Belgisch Bleu rund naturel of met saus
naar keuze; champignon roomsaus, pepersaus of strogano saus*

Surf en Turf € 28

de lekkerste malse ribs van het Heuvelland geserveerd met koolsalade en frites

Spareribs € 24

biefstuk, varkenshaas, poncho spies (kip/varken), sparerib geserveerd met garnituur, frites en mayonaise
Mixed grill € 28

potje gevuld met zalm, garnalen en witvis in een heerlijke romige saus geserveerd met garnituur, frites en
mayonaise

Vispotje € 22

vraag eens naar de vangst van de dag!

Catch of the day € dagprijs

pasta gevuld met spek, kno ook, paddenstoelen in een romige saus met rucola
Pasta carbonara € 18

pasta gevuld met 6 gemarineerde scampi's in een romige pesto saus, rucola en parmezaanse kaas
Pasta scampi € 20

groene pesto, room & parmezaanse kaas

Pasta Pesto € 16

Ovenverse Quiche met geitenkaas en spinazie, geserveerd met garnituur, frites en mayonaise

Quiche Geitenkaas € 18



Desserts
 

 

NAGERECHTEN

SPECIALE KOFFIES

bolletje ijs, slagroom en een verrassing

Kinderijsje € 6

ambachtelijk gemaakt vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

Dame Blanche € 8

gezouten caramel ijs, vanille ijs , Lion, caramelsaus en slagroom
Coupe "Gouden leeuw" € 9

vanille crème met gekarameliseerde rietsuiker en een bolletje ijs

Huisgemaakte crème brûlée € 9

gemaakt van frambozen, geserveerd met ijs en crumble

Panna cotta € 9

Italiaanse klassieker met amaretto

Tiramisu € 9

een overheerlijke ko elikeur met slagroom

Chouffe Coffee € 5

Valkebergs Bokkekroed en slagroom

Valkenburgse koffie € 8

Amaretto en slagroom

Italian koffie € 8

Tia Maria en slagroom
Spanish koffie € 8

Baileys en slagroom
Baileys koffie € 8

Licor 43 en slagroom

Licor 43 koffie € 8

whiskey en slagroom

Irish koffie € 8



Drankenkaart
 

 

 

WARME DRANKEN

GEDISTILLEERD

Koffie € 2,60

Décafé € 2,60

Cappuccino € 3,10

Koffie verkeerd € 3,10

Latte Macchiato € 3,40

Caramel, Vanille of Hazelnoot
Latte Macchiato € 3,90

Espresso € 2,60

Dubbele espresso € 4,25

Ice Coffee € 3,75

slagroom € 0.50

Warme chocolademelk € 3,00

Thee (diverse smaken) € 2,60

met honing

Verse muntthee € 3,50

Jonge Jenever € 4,00

Els la Vera € 4,00

Schrobbeler € 4,00

Jagermeister € 4,00

Bacardi € 5,25

Johnnie Walker red label € 5,50

Jack Daniels € 6,50

JKR Gin Blush € 6,00

Bobby 's Gin € 6,50

FRISDRANKEN

LIKEUREN

Val plat of bruis € 2,90

Val plat of bruis 1 liter € 7,95

Ranja fruitmix € 2,90

Pepsi € 2,90

Pepsi Max € 2,90

Val Sinas € 2,90

Val lime € 2,90

Rivella € 2,90

Appelsap € 2,90

Jus d'orange € 2,90

Bitter Lemon € 2,90

Cassis € 2,90

Tonic € 2,75

Val Ice Tea € 3,00

Lipton Ice Tea Green € 3,00

Fristi € 3,00

Chocomel € 3,00

Amaretto € 4,95

Baileys € 4,95

Tia Maria € 4,95

Licor 43 € 4,95

Limoncello € 4,00



BIEREN VAN DE TAP

BIEREN OP FLES

Leeuw Pilsener 25cl € 3,30

Leeuw Pilsener 50cl € 6,00

Tongerlo Blond 6% € 4,50

Tongerlo Bruin 6,5% € 4,50

La Chouffe € 4,75

Leeuw Oud Bruin 3,5% € 3,25

Warsteiner 0% pils (0,33L) € 3,95

Warsteiner Radler 0% € 3,95

Warsteiner Radler 2,5% € 3,95

Mystic Kriek 3,5% € 3,95

Super 8 Blanche 5,1% € 4,50

Tongerlo Tripel 9% € 4,75

Charles Quint Robijn Rood 8,5% € 5,25

Charles Quint Goud Blond 8,5% € 5,25

Charles Quint Ommegang 8% € 5,25

Duvel 8,5% € 4,75



WITTE WIJN
Per glas Per es

ROSÉ WIJN
Per glas Per es

RODE WIJN
Per glas Per es

APERITIEVEN

"Finca Terra" Chardonnay € 4,95 € 21,00

"Villa Alegria" Sauvignon Blanc € 4,95 € 23,00

"Beando" Pinot Grigio € 5,25 € 25,00

Zoete witte wijn

"Royal Blau" Rüdesheimer Rosengarten € 4,95 € 21,00

"Choix de Rimay " € 4,95 € 21,00

"Finca Terra" Merlot € 4,95 € 21,00

"Villa Alegria" Cabernet Sauvignon € 4,95 € 23,00

"Beando" Sangiovese € 5,25 € 25,00

Cava "Mas d'Ancona" brut € 5,95 (glas) / € 25,00 (fles)

Het Italiaanse alcoholvrije aperitief met een bite

Crodino Biondo  € 4,00

Martini bianco of rosso € 4,00

Graham's Port Ruby € 4,00



COCKTAILS

HOUDT U ER REKENING MEE: 1 TAFEL = 1 REKENING

fruitige Italiaanse cocktail met vlierbloesem en munt
Hugo € 6,00

Aperol Spritz € 6,95

frisse perzik prosecco cocktail

Martini Belini € 6,50

mix van citrus, bitterzoete sinaasappel en tonic

Martini Fiero € 6,95

rood fruit & royal bliss berries tonic
Gin Tonic "JKR Gin Blush" € 9,95

sinaasappel, kruidnagel & yuzu tonic

Gin Tonic "Bobby 's Gin" € 9,95


