Self-Service
Geachte gast,

In deze bijzondere tijden kunnen we helaas niet met bediening aan
tafel werken. Om deze reden hanteren we een afhaalconcept.
U zoekt op de kaart uit waar u zin in heeft en loopt vervolgens naar
het boompaviljoen in het midden van het plein.
drankjes worden daar voor u ingeschonken en de chef gaat
direct voor u aan de slag, middels een ‘‘buzzer’’ weet u wanneer u uw
eten kan ophalen.
Bent u slecht ter been? geef ons een seintje, we helpen u graag.
Wij danken u voor uw begrip.

Fijn verblijf en graag tot ziens!

Limburgse vlaai

				

Luxe Limburgse vlaai

				

€ 2,95
€ 3,95

Aardbeien met slagroom

€ 4,50

Wafel met aardbeien en slagroom

€ 5,50

Bij de borrel

Fruits de mer oesters, mosselen, garnalen, tonijnsalade,

rauwkost en fruit met mangodressing

Bowl vis bowl met salade van tonijn, gerookte makreel

€ 11,95

en gerookte forel, diverse rauwkostsoorten en huisdressing

€ 13,95

Bowl kip heerlijke gevulde bowl met salade met pikant
gebakken malse kip, diverse rauwkostsoorten en een dressing
van chilimayonaise

€ 12,95

Carpaccio dun gesneden Limousin rund, parmezaan olijvenkruim,

zalmsalade, krabsalade, versgebakken brood (voor twee personen)

€ 19,50

Oesters (6 stuks)

€ 12,50

Borrelspecial drie verschillende soorten vleeswaren uit eigen
charcuterie, brood met tapenades, tonijnsalade, kaas, brie,
olijven, augurkjes (voor twee personen)			

Saladebowls

Bowl vega salade met een kleurenpalet van diverse

€ 19,50

breadbeans, rucola, crème van truffel, zongedroogde tomaat

Warme gerechten

€ 13,50

Biefstuk met pepersaus, salade en frites

€ 19,50

Zalm met garnalen in witte wijnsaus met salade en frites

€ 19,50

Gamba’s met limoencrème, verse gegrilde groenten, salade

Bitterballen (8 stuks)

€ 6,95

en frites

€ 19,50

Bitterballen (12 stuks)				

€ 9,95

Souvlaki twee spiesen met tzatzikisaus, salade en frites

€ 14,50

Broodplankje huisgebakken brood en tapenades (voor twee personen)

€ 4,95

Saté twee spiesen met gemarineerde kippendijen, satésaus,

Brood

Broodje tonijn huisgebakken luchtig brood met salade van tonijn,
kappertjes en rode ui

€ 6,75

Broodje kaas huisgebakken luchtig brood met oude kaas, tomaat,
komkommer, kruidencrème

€ 6,50

Broodje carpaccio huisgebakken luchtig brood met carpaccio van
Limousin rund, rucola, truffelcrème en Parmezaanse kaas

€ 7,75

Broodje Serrano ham huisgebakken luchtig brood met
Serrano ham, zongedroogde tomaat en truffelcrème
Tip: tomatensoepje voor erbij € 2,95

atjar en kroepoek geserveerd met salade en frites

€ 14,50

Falafel twee spiesen met falafel, courgette, champignon,
paprika, salades en frites

€ 14,50

Beruchte Burcht Burger Gegrilde hamburger, bacon,
red cheddar, brioche, smoky bbq-saus, gebakken uien
geserveerd met salade en frites

€ 16,50

Voor de kids

Frites met snack frikandel of kipnuggets met frites, mayo,

€ 7,75

een gezonde salade en appelmoes

€ 7,25

Broodje met Nutella huisgebakken brood met Nutella

€ 3,75

Zin in een toetje? Zoek een lekker ijsje uit!

Ijscoupes

Coupe aardbei een coupe vol met verse aardbeien, vers
vanille-ijs, slagroom, aardbeiensaus

€ 6,50

Coupe cookie caramel een coupe met vers cookie-karamelijs,
gekarameliseerde noten, slagroom en karamelsaus

€ 7,50

Brand Weizen 0,30cl
Brand Weizen 0,50cl

Bier van het vat

Bier op de fles

Brand pils
Heineken 0.0%
Amstel Radler 0.0%
Amstel Radler 2.0%
Leffe Blond 0.0%
Salvius 0,75cl
Liefmans		
Brand Weizen 0.0%
La Chouffe		
Affligem blond, dubbel en tripel

Wijn

Fles wijn (wit, rood, rosé)
Fles prosecco
Droge witte wijn
Zoete witte wijn
Rosé wijn 		
Prosecco glas
Aperol Spritz 		
Limoncello Spritz
Mojito
Gin-tonic		

€ 2,75
€ 2,75
€ 3,25
€ 3,25
€ 4,25
€ 7,50
€ 3,75
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25

€ 19,50
€ 25,00
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,95

Warme dranken

Koffie			
Espresso		
Dubbele espresso
Cappuccino		
Latte macchiato
Verse muntthee
Thee			

Frisdranken

Coca Cola / Cola Zero
Sprite / Fanta		
Plat water / bruisend
Fles water / bruisend
Ice tea / Ice tea green
Tonic / bitter lemon
Cassis / Rivella
Appelsap / Jus d’orange

Specials

€ 4,00
€ 6,50

€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 2,75
€ 3,25
€ 3,00
€ 2,50

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,25
€ 5,25
€ 3,00
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 6,50

