
 Boerenbrood 

 

Uitsmijter ham en/of kaas   7,50 
3 gebakken eieren met ham en/ of kaas  
Kroketten op brood    7,50 
2 kroketten met mosterd 
Clubsandwich     9,50 
Tramezzini brood met bacon, gebakken kipfilet, kaas, 
cocktailsaus en friet. 
Carpaccio                   11,50 
Dun gesneden rundvlees met truffelmayonaise, 
Parmezaanse kaas en pijnboompitten 
Zalm      11,50 
Fijn gesneden zalm, met kappertjes en limoendressing 
Henry      11,50 
Ossenhaaspuntjes met champignons, paprika en 
truffelsaus 
Toast met champignon    7,25 
Champignon in roomsaus  
Gezond      7,50 
Belegd met kaas, ham, sla, tomaat, ei en huisdressing 
 

Soep 

Gegratineerde uiensoep 6,50 
Uiensoep gegratineerd met kaas 

Huisgemaakte tomatensoep 5,50 
Met een vleugje basilicum olie 
Seizoen soep   6,50 
Vraag onze medewerkers 
. 

Onze soepen worden geserveerd met heerlijk 
ambachtelijk gebakken brood.  

 

 

Limburgse vlaai vanaf 3,25 

Vers gemaakte vlaai met slagroom. 
Limburgse vlaai vanaf 3,50 
Verse vlaai van Bekkerie Tebannet! 

Panini 

 

Ham en/of kaas   5,00 
Hawai     5,50 
Met ham, kaas en ananas  
Kip pesto    6,50 
Met warme stukjes kip, mozzarella en 
pesto 
Mozzarella   6,00 
Met tomaat, mozzarella, pesto en 
basilicum 
 

 



 

Maaltijdsalades 

Salade Henry             15,50 
Maaltijdsalade met gebakken ossenhaaspuntjes, 
champignons, paprika, truffelsaus en pijnboompitten 
Salade Vis             17,50 
Maaltijdsalade met gerookte zalm, gerookte paling 
en garnalen 
Salade Val-Dieu             14,50 
Maaltijdsalade met Val-Dieu kaas, champignons, 
walnoten en een Balsamico stroop  
Salade Kip             13,50 
Maaltijdsalade met gebakken kip en verschillende 
soorten fruit 
Couscous              14,50 
Couscoussalade met munt, paprika, noten en  
een krokantje 
 
Onze salades worden geserveerd met heerlijk 

ambachtelijk boerenbrood. 
 

Stevige Lunch 

Zuurvlees (traditioneel Limburgs gerecht)       14,75 
Limburgs zoetzuur stoofpotje van rundvlees 
Saté                 17,50 
3 stokjes huis gemarineerde saté van  
varkenshaas met pindasaus, kroepoek,  
salade, atjar en gebakken uitjes 
Schnitzel pepersaus of gebakken champignons  15,75 

Huisgemaakte schnitzel met een pepersaus of  

gebakken champignons  

Wienerschnitzel                 14,75 

Huisgemaakte schnitzel met citroen 

 

Kids 

Tosti      5,00 

Ham en/of kaas 

Kung Fu Panda menu    7,50 

Frikandel met frietjes, appelmoes en mayonaise 

Ice Age menu       7,50 

Kroket met frietjes, appelmoes en mayonaise 

Minions menu       7,50 

Kipnuggets met frietjes, appelmoes en mayonaise 

 

Limburgse vlaai vanaf 3,25 

Vers gemaakte vlaai met slagroom. 

Onze borrelspecialiteit 

Tapas ‘Waufsberg’            24,50 
Tapas bestaande uit kruidenboter, diverse vlees en 
vissoorten, een 3tal verschillende kazen 
geserveerd met ambachtelijk gebakken brood  


