Lunch (tot 17:00 uur)
Soepen
Crèmesoep van pommodorie tomaat (1,2,4)
Champignon-preisoep (1,2,4)
Franse uiensoep gegratineerd met kaas (2,4)

5,50
5,50
6,75

Tosti’s
Ham en/of kaas (2,4)
Hawaï (ham, kaas, ananas) (2,4)
Stads (ham, kaas, tomaat gegratineerd met brie) (2,4)
Pulled pork (ham, kaas en huisgemaakte Pulled pork)

(2,4,11)

5,50
7,00
9,00
10,50

Brood (Keuze uit boerenbruin- of witbrood)
Kip: gepaneerde kip stukjes met sla, chili-saus en mosterd dille-saus (1,2,4)
Gezond: rijk belegd met ham, kaas, eiersalade & diverse groenten (1,2,4,5,6,7)
Gerookte zalm met uitjes, kappertjes met dille lemon-saus (1,2,5,9,11)
Rundercarpaccio met truffelcrème, Grana Pandano kaas,
zon gedroogde tomaat en pijnboompitten (1,2,4,6)

8,50
8,50
9,50
10,50

2 kroketten met salade (2)
Brie met walnoten en honing warm geserveerd (2,4,6)
Omeletje met ham en kaas (1,2,4)
Huisgemaakte Pulled pork (2,4,11)
Kipsaté met brood (2,7)

8,50
8,50
8,50
9,50
14,50

(allergenen codes uitleg laatste pagina)

Lunch (tot 17:00 uur)
Voor de grote trek
Frites met 2 frikandellen (2)
Frites met 2 kroketten (2)
Broodje Runder hamburger met frites (2,4,10)
(met spek, ui en kaas)
Kipsaté: spies van gemarineerde kip met satésaus en frites (2,7)
Zoervleisj (deze moet u geproefd hebben!) (2)
runder stoofvlees op z’n Limburgs bereid met frites

9,50
9,50
10,50
15,50
17,50

Pasta’s
Tagliatelle Sorpresa met ei, spekjes, tomaat, champignons,
mozzarella in een romige saus. (1,2,4)
Tagliatelle Scampi’s met zon tomaat en bosui gebakken in knoflookolie (2,8)

15,00
16,50

Salades
Salade met lichtgesmolten Val-dieu kaasje, gebakken champignons
en een mosterd-dille dressing. (4,5,6)
“Stads” salade met Schotse zalm, scampi’s, olijven,
gebakken spekjes met dille lemon-saus. (1,5,8,9,11,12)

14,00
15,50

Kinderen
Frikandel, kroket of kipnuggets met frietjes, appelmoes (2)

(allergenen codes uitleg laatste pagina)

6,00

Onze Specials (tot 17:00 uur)
Burgers
Cancun burger; runder hamburger met jalapeno mayo, ananas,
Tomaat en chilipepers (1,2,9)
10,50
Texas; pulled pork en bacon (2,4,11)
11,50
Big American (2,4,9)
2 (a 100 gram) Runder hamburger met cheddar, bacon en bbq saus
12,50

Sandwiches (2 sneetjes boeren wit brood )
Tonijn en gerookte zalm (1,2,5,11,12)
Kip, bacon en eiersalade(2,4,5,6,7)
Biefreepjes en Pulled pork (2,4,11)
Surf Turf; gerookte zalm en carpaccio(1,2,4,5,6,9,11,12)

(allergenen codes uitleg laatste pagina)

9,50
9,50
10,50
10,50

