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Brood & Zo 
 
 
Haut de waffel           8,50 
Hartige wafel met ui, paprika, champignons en spekjes, overbakken met kaas 
 
Wie vreuger            8,50 
Gebakken balkebrij met appeltjes en kaneel, op boerenbrood en stroop 
 
Van de bovenste plank         11,00 
Vier luxe broodjes: carpaccio, pijnboompitjes, 
truffelcrème en Parmezaan, gerookte zalm met rode ui, citroen-peterseliedressing 
tonijnsalade met zongedroogde tomaat, geitenkaas met abrikoos in likeur 43 en balsamico 
 
Bee Sweet           8,50 
Baguette (wit of meergranen) met abrikoos in likeur 43, overbakken met geitenkaas,  
balsamico en rucola 
 
Neusje van de zalm          10,50 
Boerenbrood met gerookte zalm, rode ui, tomaatjes, rucola, gepocheerd ei, fèta 
Citroen-peterseliedressing 
 
Baguette Elvis          8,50 
Baguette (wit of meergranen) tonijnsalade, rode ui, bieslook en kappertjes 
 
Gouwe ouwe           8,50 
Baguette (wit of meergranen) ‘gezond’ met ham, kaas, ui, tomaat, komkommer, ei,  
rucola, honing-mosterd dressing 
 
De hele mik-mak          8,50 
Italiaanse bol, gevuld met gehakt, ui, paprika, champignons in zoetzure saus,  
overbakken met kaas 
 
Voortruffelijk           9,50 
Baguette (wit of meergranen) met carpaccio, truffelcrème, pijnboompitjes, rucola, 
Parmezaanse kaas 
 
Honey Bree           8,75 
Baguette (wit of meergranen) met serrano, honing, walnootjes, rucola en warme brie 
 
Kiplekker           8,50 
Baguette (wit of meegranen) met pulled chicken in pikante saus en anans  
 
Tweelingbroers          8,50 
Twee bourgondische kroketten op boerenbrood met mosterd en een frisse salade   
 

Een ei hoort erbij!  
 
Van ei tot z           9,50 
Drie gebakken eieren op boerenbrood met beenham, gebakken tomaat en ui, Parmezaan 
 
Eggcellent           8,50 
Omelet met fijne kruiden en room op boerenbrood, roomkaas, spek en fèta  



 
 
Knapzak            8,50 
Pannetje roerei met spek & reifkoeken 
 

Maaltijdsalades  
 
Onze salades worden geserveerd met boerenbrood en kruidenroomboter 
 
Geen gemekker          14,50 
Goed gevulde salade met gebakken geitenkaas in spek gerold, en stoofpeertjes  
 
Driemaal is scheepsrecht         16,50 
Goed gevulde salade met gerookte zalm, tonijnsalade en 3 licht pikante gamba’s 
 
Are you tokking to me         14,50 
Goed gevulde salade met ei, gebakken kipstrips en honing-mosterd dressing 

	
Soepen		
Onze huisgemaakte soepen worden geserveerd met brood en kruidenroomboter 

Tomatensoep van alleen tomaten met verse pesto, room en bosui    5,50 
Tranen van geluk	geratineerde	uiensoep	overrbakken	met	brood	en	kaas	 	 	 	 5,50	
Ertesop goed gevulde soep met varkensrib en rookworst	 	 	 	 	 6,50	
Courgettecrémesoep met krokante tuinbonen	 	 	 	 	 	 	
Wisselvallig!	elke	keer	weer	iets	anders	en	met	de	seizoenen	mee	 	 	 	 	 5,50	
Broodnodig	3	minibroodjes,	boter	en	smeersels	 	 	 	 	 	 	 6,50
	  

 
Voorgerechten 
 
Carpaccio           9,50  
Rundercarpacciomet Parmezaan, pijnboompitjes, truffelcrème, zontomaatjes en rucola. 
 
Nootzakelijk           8,50 
Kleine salade met 3 kaas-rucolakroketjes, blauwe kaas, krokant gebakken tuinbonen,  
walnoten, bosbessenjam 
 
Gamba’s pil pil          9,50 
Pannetje gamba’s met knoflook, afgeblust met witte wijn in licht pikante saus & minibrrodje 

 
Kipcocktail           6,95 
Gerookte kip met zachte kerrie-gembersaus  

 
Hoofdgerechten 
 
Onze hoofdgerechten serveren wij met bourgondische ‘dikke friet’ en salade 
Warme groenten en gebakken aardappeltjes kunt u extra bestellen ( zie supplementen) 
 
Schnitzel 300 gr!          15,50 
Ambachtelijke slagersschnitzel met champignonroomsaus, Hongaarse saus of pepersaus 
 



Varkenshaasje op grootmoeders wijze       18,50 
Varkenshaas in pannetje met champigonroomsaus, gebakken ui en spekjes 
 
Limburgs stoofvlees         14,50 
Pannetje huisgemaakt runderstoofvlees  
 
Wereldburger          14,50 
Slagers hambuger van 100% rundvlees, met rucola, zongedroogde tomaat, truffelcrème en 
Parmezaan 
 
Tjikkie Tjikkie!           14,50 
Pannetje gebakken kipfilet met prei, paprika, ui  
afgeblust met een oriëntaalse saus      
 
Fish & chips           14,50 
Gebakken lekkerbekje met friet & knoflook-citroensaus 
 
Rendang            14,50 
Heerlijk indisch stoofvlees met steppegras, zoetzure groenten  en sambal 
 
Fish in a dish           17,50 
Gebakken zalmfilet, penne in een zachte pestoroomsaus, tomaatjes en Parmezaan 
 
Frans Pannetje          14,50 
Gebakken aardappels, spek, ui, prei, courgette, overbakken met camembert 
 
Pasta all’ Amitriciana         14,50 
Penne, licht pikante saus met spek, ui en Parmezaan 
 
Ravioli            14,50 
Gevulde pasta met salie-roomboter, Parmezaan 

 
Voor de kleintjes 
 
Kipstrips            7,50 
Drie gefrituurde gepaneerde kipstrips, friet, appelmoes 
 
Tosti            5,50 
Tosti ham-kaas met ketchup, vers fruit. 
 
 
Bijgerechten 
 
Portie warme groenten         3,50 
Gebakken aardappeltjes met spek en ui       3,50 
Bak Hooi (flinterdunne frietjes)        3,50 
             
 
Nagerechten 
 
Eton Mess           6,75 
Merengue, bol ‘yoghurt-bosvruchten’ ijs, bosbessenjam, slagroom en topping 
 



 
  
Crèpe Suzette met…         8,50 
Flinterdunne crêpe met vanille-ijs, sinaasappelsaus en glaasje Grand Marnier likeur 
 
Op ieder potje          5,75 
Choco-cherry ijs & vanille-ijs in een potje met warme kersen  
 
Af en toetje           5,75 
Flinterdunne crêpe met tiramisu-ijs en chocoladesaus 
 
Heerlijk gewafeld          5,75 
Wafel met salted-caramel ijs, slagroom & salty balls  
 
Heerlijke ijscoupes!! Kijk op onze ijskaart… Ambachtelijk Limburgs Slagroomijs  7,50 
 
 
Kijk ook eens op onze krijtborden voor de dagaanbiedingen!  
 
 


