
 

Onthaast, ontspan .. 
Kom tot rust ..  

 
En wij zijn zo snel mogelijk bij u. 

 
 
 
 

Gastvrijheid, met hoofdletter G 
Puur Genieten 



 

Warme drank      Frisdrank 
 
Koffie    € 2,-    Chaudfontaine blauw  € 2,- 
Thee    € 2,75   Chaudfontaine rood     € 2,-  
Cappuccino   € 2,35   Spa groen      € 2,- 
Koffie verkeerd  € 2,-    Coca cola       € 2,-  
Macchiato   € 2,35   Coca cola light      € 2,- 
Warme Chocomel + € 2,50/3,00  7-up    € 2,- 
Espresso   € 2,00   Fanta        € 2,- 
Dubbele espresso  € 3,00   Tonic        € 2,- 
Verse munt thee  € 3,20   Bitterlemon         € 2,- 
        Appelsap      € 2,- 
        Jus d’orange  € 2,- 
Specials       Ice tea   € 2,25 
        Ice tea green  € 2,25 
Irish Coffee (met Jameson)   € 7,50 Fristi      € 2,- 
Spanish Coffee (met liquor 43) € 7,50 Chocomel    € 2,- 
French Coffee (met Grand Marnier) € 7,50 Melk       € 2,- 
Italian Coffee (met Amaretto)  € 7,50 Crodino     € 2,- 
 
Sterke drank      Wijn & P.S.V. 
 
Oude jenever  € 2,50   Huiswijn wit    € 3,25 
Jonge Jenever  € 2,50   Huiswijn rood      € 3,25 
Corenwijn   € 2,50   Huiswijn rosé       € 3,25 
Els    € 2,50   Huiswijn fles wit      € 15,50 
Jagermeister  € 2,50   Huiswijn fles rood   € 15,50 
Bailys    € 4,-    Huiswijn fles rosé    € 15,50  
Tia Maria   € 4,-    Prosecco       € 4,50  
Amaretto   € 4,-    Sherry dry/med      € 3,- 
Liquor 43   € 4,-    Port rood/wit       € 3,- 
Grand Marnier  € 4,-    Martini rood/wit      € 4,50 
Jameson   € 6,- 
        Bieren 
 
        Gulpener (tap)    € 2,20 
        Seizoensbier (tap)     € 3,25 
        Neubourg (fles)    € 3,25 
 



 

Soepjes: 
 

Gegratineerde Franse uiensoep                                 € 6,50                                                                              
(Ouderwets lekkere uiensoep van rode uien en salie, met kaas overbakken)  
Soep van gepofte rode paprika                                   €5,50 
(met lente ui en croutons geserveerd) 

Doperwten soep                                                                                                         € 5,50  
(smakelijke zomerse variant van de erwtensoep) 

Onze  soepen  worden geserveerd met brood en boter 
       
 

 

Wij serveren meergranen pistolets met: 
 

La Valeur                  € 6,50                                                                                          
Overbakken uit de oven met kaas, boerenham, tomaten, uien, olijven, lente-ui,  kappertjes 
 
Carpaccio                 € 6,50                                                                                              
Carpaccio van ossehaas, truffelmayonaise, div Italiaanse garnituren  

 
Rundvleeskroket         1 kroket              € 6,50  
            2 kroketten        € 7,50 
1 of 2 kroketten, crème van Limburgse mosterd 
(wilt U frietjes i.p.v. brood? Dat kan! Wel tegen meerprijs van  €1.50)  

                                                                                             
Zalm                   € 6,50                                                                                              
Gerookte Noorse zalm, rode ui, kappertjes, lente-ui, crème van groene kruidenmosterd 
 
Uitsmijter 
Oerham, kaas, vrije uitloop eieren 
                         2 eieren            € 6,95  

                                                                                                                                          3 eieren            € 7,50 
 
“12 uurtje”                  € 9,75 
Kleine salade, vlees kroket, soep van de dag en klein broodje gezond 
 

 
 

Onze broodjes worden geserveerd met een sla garnituur en bijpassende dressing 
wilt U liever sneetjes witbrood i.p.v. meergranen? Dat kan! 

 
 
 
 

 



 

Salades: 
 

Salade Zalm                € 12,50 
Salade gerookte Noorse zalm, rode ui, kappertjes, lente-ui, crème van groene kruidenmosterd 

 
Salade met gepaneerde mosseltjes                           € 12,50 
Geserveerd met o.a. knoflooksaus en citroen 

 
Salade met gebakken camembert en cranberry compote         € 12,50 
Gepaneerde kaas warm uit de oven 
 
Salade geitenkaas                                                           €  11,50       
Geserveerd met o.a. frambozen dressing en walnoten 
 

Hoofdgerechten:  
 

Calamares met  chili mayonaise              € 12,50 
 

Gebakken dorade filet geserveerd met witte wijn saus met tomatenblokjes en olijven 
                                  € 16,75 
 
Scampi’s uit de oven met roomsaus en bieslook           5 stuks        €11,75 
                          8 stuks     €16,75
   
Ravioli’s gevuld met ricotta kaas en spinazie                                           € 12,75
                  
Ierse biefstuk                  € 17,75  
Mals stukje vlees geserveerd met peper-cognac saus  
 
Gegrilde entrecote met kruidenboter                   €  18,75 
Lekker stuk vlees van de grill. Rood of  medium geserveerd 

 
Mixed grill  geserveerd met knoflook mayonaise           € 16,75 
BBQ worstje, speklap en souvlaki spiesje 
 

Garnalen kroketten goed gevuld                         € 12,75 
2 garnalenkroketjes geserveerd met citroen en cocktailsaus 

 
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met bijpassende groenten garnituur, 

aardappelgarnituur  en kleine salade. 
 
 

 
 



 

 

 
 

 

Desserts: 
(2 bolletjes ijs, met naar keuze slagroom en amandelkrokant) 
 
 Stracciatella coupe    € 4,75 

 
 Dame Blanche    € 4,75 
 
 Vruchten coupe    € 5,75 

(met tropisch fruit) 
 

 Pistache coupe     € 4,75  
 
 
 

Voor bij de koffie of thee: 
 
 Ambachtelijke Limburgse vlaai v.a. € 3.50 

Lekkere vlaai van onze warme bakker met of zonder room 
 
 
 

Lekker voor bij Uw glas wijn of speciaalbier: 
 
 Frituurhapjes     € 7,25 

Mix van 10  warme hapjes/ koude dipjes 
 
 Bitterballen     € 7,25  

10 bitterballen met mosterd 
 
 
 
 
 

 
 


