LUNCH
Bestellen is mogelijk van 12.00 tot 14.30 uur
Soep van de dag
Dagsoep, geserveerd met brood en boter

€ 6,00

Pasteitje
Huisgemaakte kippenragout, bladerdeegbakje, saladegarnituur

€ 9,75

EIERGERECHTEN
Uitsmijter ham en kaas
2 boeren bammen met beleg naar keuze, 3 scharreleieren, saladegarnituur

€ 8,50

Spek en ei
2 boeren bammen met 3 scharreleieren en spek, saladegarnituur

€ 8,50

Boeren groentenomelet
2 boeren bammen, 3 scharreleieren, champignons, groenten, verse kruiden,
kaas en saladegarnituur

€ 8,50

TOSTI’S keuze uit bruin of wit brood
Tosti ham of kaas
Sneetjes brood, ham OF kaas, ketchup en saladegarnituur

€ 5,25

Tosti ham en kaas
Sneetjes brood, boeren achterham en kaas, ketchup en saladegarnituur			

€ 5,50

Tosti Hawai
Sneetjes brood, boeren achterham en kaas, ananas, ketchup en saladegarnituur

€ 5,75

Tosti Caprese
Sneetjes brood, mozzarella, tomaat, pesto en saladegarnituur

€ 6,00

SANDWICHES, BROODJES EN BAMMEN
Clubsandwich gerookte zalm of gerookte kip
€ 8,50
Casinobrood, kruidenkaas, gerookte zalm of gerookte kip, sla, tomaat, komkommer,
ui, dressing
Clubsandwich ham
Casinobrood, kruidenkaas, sla, tomaat, komkommer, boeren achterham, dressing

€ 8,50

Bam of broodje gezond
2 boeren bammen of bruin broodje, boeren achterham, kaas, sla,
tomaat, komkommer, dressing

€ 6,75

Bam of broodje Italiano
2 boeren bammen of bruin broodje, pesto, gedroogde Italiaanse ham, Parmezaan,
sla, dressing

€ 8,25

Bam of broodje Inkelshoes
2 boeren bammen of bruin broodje met huisgemaakte tonijnsalade,
ei, tomaat, komkommer, sla, dressing

€ 8,25

LUNCH
Bestellen is mogelijk van 12.00 tot 14.30 uur

UIT DE FRITUUR

Vleeskroketten met brood
1 boeren bam met 1 vleeskroket, mosterd en saladegarnituur
2 boeren bammen met 2 vleeskroketten, mosterd en saladegarnituur
Vegetarische kroketten met brood
2 boeren bammen met 2 vegetarische kroketten en saladegarnituur

SALADES geserveerd met brood

€ 4,75
€ 6,75
€ 7,00

Salade Val Dieu
Gemende salade, Val Dieu kaasje, pijnboompitjes, spekjes, dressing

€ 12,50

Salade gerookte zalm
Gemende salade, gerookte zalm, gekookt ei, dressing

€ 12,50

Salade kip
Gemengde salade, kip, walnoten, dressing, Parmezaan

€ 12,50

Salade Geuldal Forel
Gemende salade, Geuldal forel, dillesaus/dressing

€ 12,50

Rundercarpaccio
Rundercarpaccio, sla, pijnboompitjes, truffelmayonaise

€ 12,50

PANNENKOEKEN
Pannenkoek naturel
Pannenkoek appel
Pannenkoek spek
Pannenkoek kaas

VOOR BIJ DE KOFFIE

€ 7,00
€ 8,00
€ 8,50
€ 8,50

Heerlijke Limburgse vlaai
Met slagroom

€ 3,50
€ 4,00

Zelfgemaakte wafel met poedersuiker

€ 3,50

Zelfgemaakte wafel met fruit
Met slagroom

€ 4,00
€ 4,50

