Broodjes
Onze broodjes worden gemaakt van ambachtelijk brood,
en worden rijkelijk belegd.

Broodje gezond, met ham, kaas, tomaat,
sla,komkommer en een gekookt eitje

€5,50

Broodje met kipfilet, bacon, sla en
cocktaildressing

€5,50

Broodje met Brie, komkommer en mosterddilledressing

€5,50

Broodje met een huisgemaakte gehaktbal en
mosterdsaus

€6,-

Broodje met warme beenham, en een romige
remouladesaus

€6,-

Broodje tonijnsalade, met rode ui en augurkjes €5,50

kleine kaart
Alle gerechten worden geserveerd met een saladegarnituur.

Dikke tosti, met ham, kaas en curry

€ 4,95

Dikke tosti met brie, ham en honing

€5,50

Uitsmijter, drie gebakken eitjes
op bruin brood met ham en kaas

€7,50

Spek&ei, roergebakken ei met spek
op bruin brood

€7,50

Twee kroketten op bruin brood met mosterd

€7,50

Soepen
Onze soepen worden geserveerd met brood&boter

Klassieke runderbouillon, rijkelijk gevuld met €4,50
groenten en balletjes
Dwars door de tuin-tomatensoep met balletjes €5,25
Gegratineerde uiensoep

€5,25

rijkelijk gevulde goulashsoep

€5,25

Specialiteit van het Huis
Te bestellen vanaf twee personen.

€12,95 per persoon
Boeren Hoge Thee; een etagere met brood en
broodjes, kaas, ham, gehakt, tonijnsalade, jam,
hagelslag, boter, spek&ei,
vlaai, soep en fruit
geserveerd met koffie en thee

Salades
Onze salades worden geserveerd met brood&boter

Salade geitenkaas, verpakt met noten,
€9,50
zuidvruchten en honing, gebakken in de oven
Rosé gebraden runderrosbief,
met truffeldressing en pijnboompitjes

€9,50

Salade met twee huisgemaakte
stoofvleeskroketjes met appelcompote

€9,50

Salade IJzerenbos, met gebakken spekjes,
ui, champignons en een gegratineerd kaasje

€9,50

grote lunchkaart
deze gerechten worden gesereerd met friet of brood en salade.

Limburgs zuurvlees, rijkelijk gevuld

€8,50

kipsaté, met atjar en kroepoek

€9,50

Huisgemaakte kippepastei

€8,50

Luikse gehaktballen

€9,50

borrellen
lekker voor bij en biertje, wijntje of iets anders….

Hollands borrelplankje met kaas,
worst en mosterd

€4,50

Bitterballen (10 stuks)

€4,50

Bittergarnituur (10 stuks)

€5,50

Limburgs proefplankje, met diverse soorten
vleeswaren en kazen, stroop en mosterd

€9,50

