Lichte trek
Uitsmijter ham en/of kaas
drie eieren | ham en/of kaas
Bourgondische vleeskroketten
2 rundvleeskroketten | brood | mosterd
Clubsandwich
Tramezzini brood | bacon | kipfilet | kaas |
cocktailsaus | friet
Carpaccio
Rundvlees | truffelmayonaise | parmezaan |
baked beans
Champignons “tika masala”
Rode curry | coriander | lenteui
Zalm
fijn gesneden | kappertjes | limoendressing
Henry
Ossenhaaspuntjes | champignons | paprika |
truffelsaus
Toast met champignons
Champignons | toast | roomsaus
Gezond
kaas | ham | sla | tomaat | ei | huisdressing

Onze gerechten worden geserveerd met heerlijk
ambachtelijk gebakken brood

7,50
7,50

10,50

11,75

10,75
12,50
13,50

7,25
7,50

Panini
Ham en/of kaas
ham en/ of kaas
Hawaï
ham | kaas | ananas
Kip pesto
warme kip | mozzarella | pesto
Mozzarella
tomaat | mozzarella |pesto | basilicum

5,50
6,00
7,00
6,00

Soep
Gegratineerde uiensoep
Spaanse ui | gegratineerd | kruidnagel
Huisgemaakte tomatensoep
Pomodori | basilicumolie | laurier
Soep van het moment

6,50
5,50
7,50

Vraag onze medewerkers

Limburgse vlaai
Verse vlaai van Bekkerie Tebannet

vanaf

3,75

Onze soepen worden geserveerd met heerlijk ambachtelijk gebakken
brood

Maaltijdsalades
Salade Henry
Ossenhaas | champignons | paprika |
zwarte truffel | baked beans
Salade Vis
Gerookte vis | zalm | paling | Hollandse
garnalen | limoencrème

16,50

Salade Val-Dieu
Val-Dieu kaas | champignons | baked beans| portstroop
Salade Kip
Pikante kip | vers fruit | rode ui | gember
Scampi
Gebakken scampi | jalapeño | citroen | kappertjes
Gegrilde groenten
Pesto | knoflook | mosterddressing | basilicum

15,50

17,50

14,50
16,50
13,75

Onze salades worden geserveerd met heerlijk
ambachtelijk boerenbrood

Onze borrelspecialiteit
Tapas ‘Waufsberg’ (tot 16:00 u)
Tapas bestaande uit kruidenboter, diverse vlees- en
vissoorten, verschillende kazen geserveerd met
ambachtelijk gebakken brood

24,50

Stevige trek
Steak van het Belgisch Bleu rund (BBB)
Geweldig malse biefstuk (200gr) | verse groenten |
sauskeuze pittige pepersaus, champignonsaus, rode
wijnsaus of kruidenboter
Zuurvlees (traditioneel Limburgs gerecht)
Stoofpotje | zoetzuur | rundvlees | peperkoek |
appelstroop | salade
Bloedworst
Livar | spek | frambozen vinaigrette | appel
Varkenshaas

22,75

15,50

13,50
18,50

Warme groenten / sauskeuze
Chef’sauzen
Pittige peper / champignon / rode wijn / kruidenboter

Voor de jeugd
Tosti
Ham en/of kaas
Kung Fu Panda menu
Frikandel met frietjes, appelmoes en mayonaise
Ice Age menu
Kroket met frietjes, appelmoes en mayonaise
Minions menu
Kipnuggets met frietjes, appelmoes en mayonaise

5,00
7,50
7,50
7,50

