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Aspergekaart   

 

Voorgerechten 
Geserveerd met een mandje stokbrood met kruidenboter 

 

Asperge proeverijtje         € 11.95 
Frisse salade van Limburgse asperges met gerookte zalm en witte wijndressing, 
begeleid door een vers aspergesoepje en een Limburgse asperge in een beenham-jasje. 
 

Voorjaarssalade met Limburgse asperges en streekaardbeien € 12,95 
Salade met Limburgse asperges, streekaardbeien, geitenkaas,  pijnboompitjes, rucola  
en balsamicodressing. 
 

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

 

Hoofdgerechten 
 

Asperges op traditionele Limburgse wijze     € 21,95 
8 Limburgse asperges met beenham, ei, boterjus en gekookte krielaardappeltjes. 
 

Italiaans asperge uitstapje        € 22,95 
Suprême van maïskip begeleid door 6 Limburgse asperges en gepofte cherrytomaat, 
geserveerd met tagliatelle in een roomsaus van pesto en zongedroogde tomaatjes. 
 

Asperges met zalmfilet        € 24,95 
6 Limburgse asperges begeleid door sous vide bereide zalmfilet, 
geserveerd met Hollandaisesaus en gekookte krielaardappeltjes. 
 

Maaltijdsalade met Limburgse asperges en streekaardbeien € 15,95 
Salade met Limburgse asperges, streekaardbeien, geitenkaas,  pijnboompitjes, rucola  
en balsamicodressing, geserveerd met een mandje stokbrood met kruidenboter. 
 

Als bijgerecht: 4 Limburgse asperges met boterjus en ei  €  8,95 
Voor als u zin heeft in een gerecht elders uit de menukaart,  maar dan wel 
met 4 heerlijke asperges erbij. (uitsluitend in combinatie met een hoofdgerecht te bestellen) 
 

Dessert 
Streekweckpotje van de chef       €  7.95 
Boerenroomijs met in gezoete balsamico roergebakken Limburgse asperges, 
gegarneerd met streekaardbeien en een krokante kletskop. 
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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 
 

 

 

 

Tomatensoep met pesto ***        €   5.95 
Met soepgroenten, oregano en pesto 
 

 

Lente-ui soep met gerookte zalm ***      €   5.95 
Lichtgebonden lente-ui soep met gerookte zalm  
 

 

Bretonse vissoep          €   6.95  
Vissoep met een garnituur van zeevruchten, afgeblust met sherry 
 

 

Soep van de dag ***         €   4,95 
Vraag de bediening naar de soep van de dag  
 

 

Voorjaars salade van de chef       € 10.95 
met gerookte zalm, surimi krab, appel, komkommer, paprika en chili mayonaise 
 

 

Champignons op toast***        €   9.95 
Getoast witbrood met gebakken champignons uit de streek, lente-ui, kruidenboter,  

gegratineerd met kaas  en geserveerd met salade met balsamico dressing 
 

 

Oosterse salade met runderbiefstuk      € 12.95 
Salade met biefstukreepjes, gewokte groenten, cashewnoten en hoi-sin saus 
 

 

 

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 

Lamsstoofpot   € 17,95 
Langzaam gegaarde lamsboutmedaillons in een saus met groenten  

en ras el hanout kruiden, geserveerd met rijst 

  

Mixed Grill (ca 250 gram)         € 19,95 

Runder kogelbiefstuk, malse kippendij en een Livar braadworstje van de grill 

geserveerd met stroganoffsaus en frites 
 

Varkenshaas met champignonroomsaus     € 16,95 
Klassieker uit de hollandse keuken, geserveerd met champignonroomsaus en frites 

 

Italiaanse kipfilet          € 15,95 
Kipfilet, gevuld met tomaat, mozzarella en pesto,  geserveerd met pasta 

 

Fish & Chips            € 14.95 

Gebakken kibbeling geserveerd met doperwtenpuree, remouladesaus en frites 
 

Spies van kip saté           € 14.95 
Malse gemarineerde kippendij op een spies geserveerd met satésaus, atjar, 

versgebakken kroepoek, salade en keuze uit stokbrood met kruidenboter  

of een puntzak frites 

 

Oosterse maaltijdsalade met runderbiefstuk     € 14.95 
Salade met  biefstukreepjes, gewokte groenten, hoi-sin saus en cashewnoten 

geserveerd met stokbrood en kruidenboter of een puntzak frites 
 

Voorjaars maaltijdsalade van de chef      € 13,95 
met gerookte zalm, surimi krab, appel, komkommer ,paprika, chili mayonaise,  

geserveerd met stokbrood en kruidenboter of een puntzakfrites 
 

Vegetarisch pannetje***        € 13.95 
Roergebakken groenten met vegetarisch gehakt, gegratineerd met Goudse kaas  

en geitenkaas , geserveerd met een puntzak  frites of stokbrood met kruidenboter 

 

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  

Puntzak met frites en mayonaise  € 2,50  
 

*** Vegetarische gerechten of kunnen ook vegetarisch bereid worden  



 
'Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel' 

 

Desserts 
 

 

Huisgemaakte tiramisù met blauwe bessen uit de streek  € 6,95 
Specialiteit van de chef, geserveerd met blauwe bessen likeur 

 

Voorjaars weckpotje          € 6,95 
Weckpotje met boerenroomijs, vers fruit en aardbeiensaus 

 

Huisgemaakte parfait         € 6,95 
Huisgemaakt ijs met een mooie combinatie van friszure yoghurt 

en zoete honing, gegarneerd met walnoten 

 

IJscoupe chocolade droom        € 6,95 
Chocolade-roomijs van Belgische chocolade  

overgoten met witte chocoladesaus  

 

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

 

Verwenkoffie van de chef        € 6,95  
Kopje koffie met een lekkernij van de chef en een Venrays “Pielhazedröpke” 

 

Koffie’s  
 

Kopje koffie           € 2,20 

Kopje thee            € 2,20  

Cappuccino            € 2,40  

Espresso             € 2,20  

Latte Machiato (warme melk, melkschuim, espresso )    € 2,95  

Venrayse Koffie (koffie, Pielhazedröpke en slagroom)    € 5,70  

Irish Coffee (koffie, Whisky en slagroom)      € 5,70  

Spanish Coffee (koffie, Tia Maria en slagroom)    € 5,70  

Frangelico Coffee (koffie, Frangelico en slagroom)    € 5,70  

Sambuca Coffee (koffie, Sambuca en slagroom)    € 5,70  

Italian Coffee (koffie, Amaretto en slagroom)     € 5,70  

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 
 


