
 
'Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel' 

 

Voorgerechten 
De voorgerechten worden geserveerd met een mandje stokbrood met kruidenboter 

Mandje stokbrood met kruidenboter is ook los te bestellen à € 2,95 

 

 

 

Franse uiensoep ***         € 4,95 
geserveerd met witbrood met kaas gegratineerd  

 

Goedgevulde tomatensoep ***      € 4,95 
 met gehaktballetjes en vermicelli  

 

Soep van de dag          € 4,95 
 Dagelijks wisselend aanbod, vraag uw gastheer/gastvrouw er naar  

 

Limburgse seizoenssalade ***       € 9,95  
met Livar buikspek,, limburgse champignons, uien en onze huisdressing  

(Ook als maaltijdsalade te bestellen à € 12.95)  

 

Huisgesneden rundercarpaccio       € 9,95  
Door de chef persoonlijk voor u flinterdun gesneden biefstuk 

met Parmezaanse kaas en pesto  

 

Wrap met verse zalmcarpaccio       € 9,95  
Tortillawrap, ingerold met zalmcarpaccio en dille  

 

3 gangen Dagmenu:  
(dagelijks wisselend) € 22,00 

 

Verrassingsmenu: 
Laat u zich verrassen door onze chef: 

3 gangen verrassingsmenu € 27,50 

4 gangen verrassingsmenu € 34,50 

 
(U kunt ons van te voren aangeven wat u liever niet eet, 

zodat wij hier rekening mee kunnen houden) 
 

*** Vegetarische gerechten of kunnen ook vegetarisch bereid worden 
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Hoofdgerechten 
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en een bordgarnituur.  

(behalve de pasta en het zuurkoolstamppotje) 

 

Coq au vin            € 17,95 
Stoofpotje van malse kip, champignons, spekjes, peen, zilveruitjes en rode wijn 

 

Mixed grill (220 gram)           € 17,95 
Trio van gegrillde varkenshaas, kippendij en biefstuk met peperroomsaus  

 

Zuurkoolstamppotje met Livar scharrelvarkensvlees    € 17,95 
met een stukje buikspek en een saucijsje van het Limburgs scharrelvarken  

 

Kogelbiefstuk met saus van Budels bier      € 17,95  
Rood, medium of doorbakken, laat u het ons even weten?  

 

Visserij potje            € 17,95  
Zalmfilet en witvisfilet, geserveerd in een heerlijke kruidige roomsaus  

 

Gebakken scholfilet met witte wijnsaus      € 17,95 
Verfijnd stukje witvis met een klassieke saus  

 

Grootmoeders spaghetti met kip en vergeten groenten***  € 12,95 
Spaghetti met malse kip in tomatensaus met pastinaak en zoete aardappel  

 

Extra bij te bestellen:  
Schaaltje warme groenten   € 3,00 

Schaaltje gemengde salade  € 3,00  

Extra portie frites     € 1,95  

 

Voor de kleine trek 
Tosti Caprese ***           € 7,95 
 Witbrood met zongedroogde tomaat, rijk belegd 

 met ambachtelijk bereide mozzarella en verse pesto.  

Croque Monsieur          € 7,95  
Witbrood, flink belegd met een zachte en kruidige bechamel, verse  

roomkaas, originele Gruyère en reepjes ambachtelijke schouderham  

 

*** Vegetarische gerechten of kunnen ook vegetarisch bereid worden  
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Desserts 
 

 

Apfelstrudel met vanille roomijs        € 6,95 
Lekkere combinatie van warm appelgebak met boerenroomijs  

 

Oma’s Weckpotje           € 6,95 
Romig kaneelijs met warme kersen geserveerd met een suikerwafel  

 

Huisgemaakte chocolade parfait        € 6,95  
Chocoladeroomijs-taart met koffielikeur en knapperig mokkaschuim  

 

Crème brûlee van Limburgse appelstroop      € 6,95  
Een klassieker met een Limburgse twist  

 

Venrayse Café Royale          € 6,95  
Kopje koffie met lekkernij van de chef en een Venrays likeurtje  

 

 

Koffie’s  
 

Kopje koffie           € 2,00  

Kopje thee            € 2,00  

Cappuccino            € 2,20  

Cappuccino XL           € 4,10  

Espresso             € 2,00  

Latte Machiato (warme melk, melkschuim, espresso )    € 2,40  

Venrayse Koffie (koffie, Pielhazedröpke en slagroom)    € 5,50  

Irish Coffee (koffie, Whisky en slagroom)      € 5,50  

Spanish Coffee (koffie, Tia Maria en slagroom)    € 5,50  

Frangelico Coffee (koffie, Frangelico en slagroom)    € 5,50  

Sambuca Coffee (koffie, Sambuca en slagroom)    € 5,50  

Italian Coffee (koffie, Amaretto en slagroom)     € 5,50  

Baileys Coffee (koffie, Baileys en slagroom)      € 5,95  

French Coffee (koffie, Grand Marnier en slagroom)    € 5,95  

Kiss of Fire (koffie, Cointreau, Tia Maria,slagroom)    € 5,95 
 

 


