
 

 
Voorgerechten 

Bruchetta, knoflookbrood belegd met een frisse basilicum- tomatensalsa.  
Serranoham, geserveerd met meloen en honing.  

Pomodori soep, geserveerd met basilicumroom.  

Uiensoep, gegratineerd met kaas.  
Gebakken scampi's, geserveerd met kruidenboter, salade en brood.  
Carpaccio van runderhaas, balsamico, Parmezaan, rucola en brood. 

 
Salades  

Lauwwarm valdieu, geserveerd met een frisse salade en een huisgemaakte dressing.   
Ceasar salad, gegrilde kipfilet met croutons, salade, Parmezaan en knoflook dressing.  
Salade vijverpark, geserveerd met zalmfilet, garnaaltjes en limoenmayo.  
 
Bovenstaande salades worden geserveerd met desembrood en luchtige kruidenboter. 
 

Hoofdgerechten 
Saté van varkenshaas, geserveerd met atjar, salade, kroepoek en friet.   
Schnitzel met een champignonroomsaus, salade en friet.  
Runder burger, klassiek met kaas, ui, spek, friet en smoking BBQ saus.   
Varkenshaas medaillons omwikkeld met spek, kalfsjus, groenten en aardappelgratin.  
Biefstuk van diamanthaas, geserveerd met rode wijnsaus, groenten en aardappelgratin.  
Limburgs zuurvlees, geserveerd met friet en salade. 
Vispotje, gemaakt met de vangst van de dag, gegaard in een vissaus met pasta.  
Dorade, geserveerd met gepofte kerstomaat, pasta met kruiden olie en salade.  

Papadum, geserveerd met geroosterde groentes, feta, honing en gemengde noten.  

Ravioli, gevuld met ricotta en spinazie, roomsaus geserveerd met brood en kruidensalade.  
 
Nagerechten  
Panna cotta, (Italiaans nagerecht) van room, vanille en een sausje van bosvruchten.  
Coupe cerise, vanille-ijs met warme kersen. 
Coupe karamel, vanille-ijs met karamel en slagroom. 
Coupe malaga, vanille- ijs met rum-rozijnen en slagroom. 
Coupe tropical, vanille-ijs met aardbeiensaus, fruit en slagroom.     
Dame Blanche klassieker, vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom.  
Profiterols Slagroomsoesjes met chocolade en advocaat.    
Warm valdieu kaasje met donker roggebrood en stroop uit Schinnen.  
 

Voorwaarden 
Eindeloos genieten is uitsluitend per tafel te bestellen; 
Max 5 verschillende gerechten per tafel per ronde; 

1 gerecht per persoon, per keer; 
Gerechten te bestellen tot 21:30 (nagerechten tot 22:00); 

Kinderen tot 3 jaar gratis frietjes met snack en appelmoes; 
Kinderen 4 tot en met 11 jaar € 10,50; 

Prijs “EindeloosGenieten” € 27,50; 
Bij misbruik rekenen wij €2,50,- extra per besteld gerecht; 

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot ons personeel. 
 

“EindeloosGenieten” 


