
 

 
Voorgerechten 
 

Pomodori soep,  
geserveerd met basilicumroom. € 5,75  
Uiensoep,  
gegratineerd met kaas. € 6,00  
Erwtensoep, 
stevige erwtensoep met roggebrood. € 6,50  
Soep van de dag,  
vraag het aan een van onze medewerkers. € 6,50  
Nacho’s overbakken met kaas,  
geserveerd met guacamole en sour cream. € 6,95   
Bruschetta,  
toast met een frisse tomaten basilicum salsa en Parmezaanse kaas. € 6,75  
Carpaccio,  
dun gesneden runderlende met witte truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten. € 10,50 
Scampi's,  
gebakken in chilisaus, geserveerd met hummus en saladegarnituur. € 9,75 
Meloen met serranoham, 
drie manen galiameloen met Italiaanse ham. € 6,75 
 

Salades  
 

Salade krokante kip,  
onze huisgemaakte krokante kip, geserveerd met BBQ-saus. € 13,00 
Salade avocado,  
avocado met (of zonder) spek, ei, croutons en stukjes mango. € 14,00  
Salade vijverpark,  
gebakken zalm, gerookte zalm en gemarineerde garnaaltjes, gegarneerd met een limoenmayo. € 14,00 
Salade geitenkaas,  
een zachte geitenkaas met (of zonder) spek, appel, notenmix en honing. € 14,00  
 

Hoofdgerechten 
 

Griekse spies,  
gegrilde spies van kip ‘souvlaki style’ met coleslaw en tzatzikisaus. € 16,50 
Saté van varkenshaas,  
gegrilde spies van varkenshaas, geserveerd met atjar, salade en kroepoek. € 17,00 
Schnitzel,  
huisgemaakte schnitzel geserveerd met pepersaus of stroganoffsaus en seizoensgroenten. € 17,00  
Beef Teriyaki,  
gewokte biefreepjes, wokgroenten, afgeblust met een teriyakisaus op een bedje van noedels € 17,75. 
Brikke Burger,  
100% rund met tomaat, augurk, gefrituurde ui, kaas, spek, spiegelei en BBQ-saus. € 17,50 
Surf & Turf,  
een stukje diamanthaas naar wens gebakken, scampi geserveerd in een rode wijnsaus. € 18,50 
Zuurvlees,  
huisgemaakte Limburgs zuurvlees. € 15,75 
Kabeljauw,  
jonge kabeljauw met een kruidenkorstje, geserveerd op een bedje van pasta. € 17,00 
Vis van de dag,  
heerlijk stukje dagverse vis, geserveerd met groenten en een bijpassende smaakvolle saus. € 18,00 
Indische loempia,  
een loempia met een saus van tomaat en zwarte bonen, geserveerd met noedels € 15,75.  
Courgette taartje,  
een courgette gevuld met groenten en couscous, geserveerd met een verse tomatensaus. € 16,50  

“À la Carte Genieten” 


