HOOFDGERECHTEN
De hoofdgerechten serveren wij met een wisselende warme groente garnituur en frietjes.
Indien u dit wenst kunt u in plaats van frietjes, aardappelkroketjes of gebakken aardappeltjes
bestellen. Bij alle hoofdgerechten is het gebruik van onze saladebar inbegrepen. Wij vragen
u alleen milieubewust te zijn en kleine porties per keer te nemen, u kunt zo vaak teruggaan
als u wenst.

Vlees:
We serveren onze vleesgerechten standaard naturel, dit betekend dat er een beetje vlees-jus
over het vlees komt. Indien u dit liever niet heeft kunt u bij de bediening aangeven dat u het
vlees liever “droog” geserveerd krijgt. Ook is het natuurlijk mogelijk een sausje bij het vlees te
bestellen tegen meerprijs. Standaard serveren wij de sauzen over het vlees, u kunt echter
ook aangeven dat u de saus liever apart heeft.

Schnitzel naturel
Kipfilet naturel
Lendenbiefstuk naturel
Varkenshaasje naturel
Tournedos (biefstuk van de haas) naturel

(200 gram)
(200 gram)
(200 gram)
(200 gram)
(200 gram)

12.45
13.45
15.95
15.95
20.95

Saus naar keuze

2.50

Stroganoffsaus, gebakken champignons, champignonroomsaus, rodewijnsaus,
zigeunersaus, peperroomsaus, huisgemaakte gesmolten kruidenboter, gorgonzolasaus,
bearnaisesaus

Limburgs zuurvlees

13.95

Volgens traditioneel recept in eigen keuken gemaakt zuurvlees

Spare ribs

(500 gram)

16.95

(500 gram)

17.95

(400 gram)

18.95

Gegrilde pikante spare ribs met chilisaus

Konijnenbouten
Twee konijnenbouten op grootmoeders wijze

Vlees mix

Varkenshaas, kipfilet, lendenbiefstuk en een stukje spare-ribs, bedekt met een
laagje in de oven gesmolten kruidenboter

Saté 3 stokjes
Saté 2 stokjes
Saté 1 stokjes
Twee frikandellen
Twee kroketten

(250 gram gemarineerde varkenshaas)
(170 gram gemarineerde varkenshaas)
( 85 gram gemarineerde varkenshaas)

15.95
14.95
13.95
9.95
9.95

Halve Porties:
Bij deze gerechten is alleen de vis of het vlees gehalveerd, garnituur en gebruik van het
saladebuffet blijft hetzelfde als bij alle andere hoofdgerechten, u kunt ook hier een keuze
maken uit de verschillende sauzen tegen meerprijs. Geeft u even aan indien u de saus apart
geserveerd wilt hebben.

½
½
½
½
½
½

portie zeetongfilet
portie mosselen naturel (seizoen)
portie tournedos naturel
portie konijn
portie spare ribs
portie zalmfilet, varkenshaas of
lendebiefstuk naturel
½ portie kipfilet naturel of zuurvlees
½ portie schnitzel naturel

(100 gram)
(600 gram)
(100 gram)
(250 gram)
(200 gram)

20.95
15.50
15.95
14.95
13.95

(100 gram)
(100 gram)
(100 gram)

12.95
10.95
9.95

