
'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 

 

Limburgse aspergesoep        €  6,95 
Gemaakt van het Limburgse witte goud, geserveerd met ei en ham 

  

Argentijnse Rundersoep         €  4,95 
Stevige rundersoep met mais  

 

Lente ui soep **         €  4,95 
Romige soep, geserveerd met hamblokjes  

 

Soep van de dag          €  4,95 

Dagelijks wisselend aanbod, vraag uw gastheer/gastvrouw er naar  

 

Salade met asperges        € 10,95 
Met AA asperges, bourgondische ham,  gekookt ei en witte wijndressing.  
 

Oosters proeverijtje         €  9,95 
Variatie van Oosterse kleine hapjes met een dip van sojasaus  

 

Seizoenssalade ***          €  9,95  
Met oude kaas, crispy bacon, zongedroogde tomaat 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  

 

Garnalencocktail           €  9,95  
Frisse cocktail met appel, komkommer en cherrytomaatjes   
 

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 lasagna, maaltijdsalade en asperge gerechten) 

Asperges op zijn Limburgs        € 21,95 
8 AA asperges met bourgondische ham, ei, boterjus en gekookte krielaardappeltjes 
 

Boeuf Stroganoff          € 17,95 
Stoofpotje met rundvlees, ui, champignons en room, afgeblust met wodka 
 

Kippenspies (200 gram)          € 17,95 
Spies van malse kipfilet geserveerd met honing-mosterd saus  
 

Ribroast van het Livar scharrelvarken       € 17,95 
Mals scharrelvarkensvlees geserveerd in eigen jus  

Dit gerecht kunt u ook als asperge gerecht bestellen   € 24,95 
met 6 AA asperges, krielaardappeltjes en boterjus 
 

Kogelbiefstuk met peper-roomsaus       € 17,95  
Rood, medium of doorbakken, laat u het ons even weten?  
 

Gebakken zalmfilet           € 17,95  
Zalmfilet afgeblust met Pernod, geserveerd met witte wijnsaus  

Dit gerecht kunt u ook als asperge gerecht bestellen   € 24,95 
met 6 AA asperges, krielaardappeltjes en boterjus 
 

Maaltijdsalade met vis           € 12,95 
Frisse salade met gebakken witvis en zalmfilet afgeblust met teryaki saus   
 

Huisgemaakte lasagne***         € 12,95  
Lasagne, gemaakt door de chef, gegratineerd met bechamelsaus  
 

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

Schaaltje gemengde salade  € 3,00  

Extra portie frites             € 1,95  

Extra portie 6 AA asperges  € 9,95 

Voor de kleine trek 
 

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 
 

 

Boerenroomijs met verse aardbeien      € 6,95 
Romig vanilleijs met verse aardbeien uit de streek 

 

Citroen crème Brûlée           € 6,95 
Klassieke crème brûlée gemaakt van citroen en Limoncello  

 

Oma’s Weckpotje           € 6,95   
Weckpotje met bosvruchten-yoghurt ijs, bosvruchten en knapperige meringue 

 

Huisgemaakte boerenmeisjesparfait      € 6,95  
Huisgemaakte roomijs-taart gemaakt van abrikoosjes in likeur 

 

Italiaanse ijscoupe           € 6,95 
Boerenroomijs met amaretti koekjes, pure chocolade en Amaretto likeur  

 

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            € 2,25  

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 
 

 


