De Lunchgerechten
Ambachtekijk streekbrood of wit stokbroodje;
Kaas of ham
Gehakt met Joppiesaus en gebakken uitjes
Carpaccio met truffelmayo/ rucola/ parmezaan/ pijnboompitjes
Gezond met ham, kaas, tomaat, komkommer, ei en salade met dressing
Tonijn huisgemaakte tonijnsalade met rode ui en augurk
Valdieu kaas romige, zachte valdieu kaas met honing/ walnoten
Zalm gerookte zalm met rode ui/ cocktailmayo/ rucola

6,20
7,80
9,80
7,20
7,20
8,80
9,80

Tosti’s; geserveerd met huzarensalade
Royal met ham/kaas en ketchup
Amadeus kip/ spek/ ui/ kaas en chilimayo

5,90
7,50

Focaccia’s
Sandwich Club gebakken kipfilet en spek met cocktailsaus en tortilla chips
Vega met kaas tomaat ui balsamico en tortillachips

9,80
9,80

Specials;
’12 uurtje vlees’ tomatensoepje, rundvleeskroket en brood met carpaccio
10,80
’12 uurtje vis’ tomatensoepje, garnalenkroketjes en brood met tonijnsalade 10,80
Pasteitje Een pasteibakje met huisgemaakte kippenragout met champignons
7,80
‘Oma’s Pasteitje’ kippenragout geserveerd met frites met mayonaise
7,80
Warm stokbroodje Manu kip/ spek/ rode ui/ ei en chilisaus
9,80
Kroketten met brood of frites
7,80
Twee rundvleeskroketten geserveerd met Franse mosterd

Frikandellen met brood of frites
Twee frikadellen geserveerd met ketchup en mayonaise
Limburgs plateau Fauquemont ( voor 2 personen )

7,80
20,80

Gerookte zalm, grottenham, zuurvlees, bitterbal met mosterd, valdieu, soepje en brood

Pannenkoeken
Standaard geserveerd met GRATIS poedersuiker en stroop!
Pannenkoek naturel
Pannenkoek Kaas
Pannenkoek spek
Pannenkoek appel
Pannenkoek ananas
Pannenkoek warme kersen
Pannenkoek Nutella
Boerenpannenkoek

7,00
7,80
7,80
7,80
7,80
8,80
7,80
9,80

Met spekjes en warme groente

Pannenkoek met vanille ijs
Extra supplement
(per supplement)

8,20
0,60

Gember, rozijnen, slagroom, kaas, spek, appel, ananas, champignons, tomaat, ui, ham,
basterdsuiker, kaneel.

Eitjes
Uitsmijter of Omelet

7,80

Op Molenaars brood en 3 eitjes

Uitsmijter of Omelet ham/kaas

8,80

Op Molenaars brood en 3 eitjes

Uitsmijter of Omelet spek/kaas

8,80

Op Molenaars brood en 3 eitjes

Boerenomelet
Met spekjes en warme groente op molenaarsbrood

9,80

