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Aspergekaart   
 

Voorgerechten (Geserveerd met een mandje stokbrood met kruidenboter) 

Aspergepannetje met geitenkaas***      €  9.95 
Ovengerecht met Limburgse  asperges, geitenkaas en zongedroogde tomaatjes 
 

Salade met Limburgse asperges      € 12.95 
Hartige salade met asperges, omwikkeld met ontbijtspek, gerookte zalm, 
pijnboompitten en balsamicodressing 
 

Huisgemaakte aspergesoep        €  6.95 
Volgens geheim recept van de chef met hamblokjes en gekookt ei. 
 

Hoofdgerechten 

Asperges op traditionele Limburgse wijze     € 19.95 
8 Limburgse asperges met 3 plakken achterham, ei, boterjus 
en gekookte krielaardappeltjes 
 

Kogelbiefstuk met Limburgse asperges     € 24.95 
Malse kogelbiefstuk begeleid met 6 Limburgse asperges, hollandaise saus  
en gekookte krielaardappeltjes 
 

Tompouce van Zalmfilet met Limburgse asperges   € 24.95 
Gebakken zalmfilet onder een krokant bladerdeegdakje,  
begeleid met 6 Limburgse asperges, witte wijnsaus en gekookte krielaardappeltjes 
 

Scampi’s uit de wok met Limburgse Asperges    € 21,95 
Gewokte grote garnalen met Limburgse asperges geserveerd met noodles 
 

Bijgerecht 
Portie van 6 Limburgse asperges met boterjus ***    € 9,95 
Als aanvulling op uw hoofdgerecht van de à la carte kaart  
 

Desserts 
Huisgemaakte Tiramisù van Limburgse asperges   € 6,95 
Lekkernij van onze chef, gegarneerd met streekaardbeien en balsamico 
 

Zomerkoninkjes coupe        € 6,95 
Streekaardbeien met boerenroomijs en slagroom 

 
*** Vegetarische gerechten of kunnen ook vegetarisch bereid worden 
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Voorgerechten 
De voorgerechten worden geserveerd met een mandje stokbrood met kruidenboter 

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

 

Tomatenbasilicumsoep ***        €  5.95 
 

Mosterdsoep met gerookte zalm ***      €  5.95 
 

Doperwtensoep met bacon ***       €  5.95 
  

Soep van de dag ***         €  4,95 

Vraag de bediening naar de soep van de dag  
 

Salade van de chef ***         €  8,95 
met krokant gebakken ontbijtspek, perzik, geitenkaas, gembersiroop en balsamico 

(Ook als maaltijdsalade te bestellen à € 12.95)  
 

Sidderende gamba’s         € 10.95  
gewokt in kruidenolie, geserveerd met salade en gefrituurde uienringen 
 

Rundercarpaccio  met balsamico- truffelmayonaise   € 10,95 
Huisgesneden door onze chef! 
 

Proeverijtje van kip dim sum        €   9,95 
Dimsup kiphapjes met kleine loempiaatjes geserveerd met chilisaus en sojasaus 

Voor de kleine trek 
 

Broodje pulled chicken          € 12,95 
Naanbroodje gevuld met langzaam gegaarde stukjes kip,  sla en knoflooksaus 
 

Portie nacho taco chips uit de oven***      €   4,95 
Geserveerd met chilisaus 
 

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

roomkaas, originele Gruyère en reepjes ambachtelijke schouderham  

 

Menu’s 
 

3 gangen dagmenu        € 22,00 

3 gangen verrassingsmenu        € 27,50 

4 gangen verrassingsmenu        € 34,50 

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

Saté van varkenshaas          € 15,95 
Huisgemarineerde saté van varkenshaas geserveerd met kroepoek, frites en atjar 
 

Kip Bombay           € 14,95  
Noodles met malse kip, Aziatische wokgroenten, groene curry en komkommer  
 

O’Sullivan Beef Burger “taste of Ireland”      € 17.95 
Runderhamburger van 100 % Iers rundvlees op een Italiaanse bol met  

bacon, cheddar cheese, augurk, pesto- mayonaise en frites 
 

Kogelbiefstuk met pepersaus         € 19,95  
Klassieke biefstuk geserveerd met pepersaus en frites  
 

Shaslickspies van biefstuk, varkenshaas en kip    € 16,95 
Goedgevulde spies geserveerd met huisgemaakte stroganoffsaus en frites 
 

Visvangst van de dag          € 17.95 
Vraag de bediening naar het visgerecht van de dag, geserveerd met frites 
 

Scampi’s uit de wok         € 17,95 
Gewokte grote garnalen met roerbakgroenten, oestersaus en noodles 
 

Aziatische groenteschotel***        € 14.95 
Gewokte oosterse groenten, vleesvervanger en noten, gegratineerd met kaas  

en geserveerd met noodles 
 

Pasta funghi ***          € 12,95 
Tagliatelle met kipfilet, paddenstoelen, ui, bosui, room, rucola en pesto  
 

Dagschotel           € 14,95 
Vraag de bediening naar het gerecht van de dag 

 

 

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

Schaaltje gemengde salade  € 3,00  

Extra portie frites             € 2,25  
 

 

 

 

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

 

Crème brûlée van advocaat        € 6.95   

Klassieke crème brûlée met advocaat en amarettini koekjes 
 

Grootmoeders weckpotje        € 6.95 
Weckpotje met verschillende soorten ijs door de chef persoonlijk samengesteld 
 

Wentelteefje van rozijnenbrood        € 6.95 
Wentelteefje van rozijnenbrood geserveerd met boerenroomijs 
 

Huisgemaakte Chocoladebrownie met pecannoten   € 6.95 
Warme brownie met een krokantje van pecan noten geserveerd met vanille ijs 
 

Dessert van de dag         € 4,95 
Vraag de bediening naar het dessert van de dag 
 

Verwenkoffie           € 6,95  
Kopje koffie met een 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 
 

 


