
 
'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 
 

 

 

 

Goedgevulde groentesoep       €   5.95  
Met soepgroenten, vermicelli en gehaktballetjes 
 

Uiensoep van rode ui ***       €   5.95 
Hartige uiensoep van rode ui volgens geheim recept van de chef  
 

Bospaddestoelensoep ***       €   5.95  
Gebonden soep met bospaddestoelen uit het seizoen 
 

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

 

Rundercarpaccio  met balsamico- truffeldressing  € 10.95 
Specialiteit van onze chef 
 

Huisgemaakte bospaddestoelen quiche***    € 10.95 
Quiche met bospaddestoelen, geserveerd met gorgonzolasaus 

 

Broodje pulled wild boar         € 11,95 
Langzaam gegaard  wild zwijn vlees met rode uiencompôte,  

geserveerd op een meergranen triangelbroodje 

 

Lauwwarme wintersalade van de chef ***    €  9.95 
Salade met malse kippendij, stoofperen, ui en champignons 
 

 

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 



 
'Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel' 

Hoofdgerechten 

 

Wildzwijn stoofpot   € 19,95 
Wildstoofpot geserveerd met zuurkoolstamppot en bijpassende groenten 

  

Wildspies van hertenbiefstuk         € 20,95 
Mooie stukken hertenbiefstuk aan de spies, samen met gebakken champignons, 

geserveerd met rode wijnsaus,  frites en bijpassende groenten 

 

Kogelbiefstuk met jachtsaus        € 18,95 
Runder kogelbiefstuk geserveerd met jachtsaus en frites  
 

Livar ribroast met zuurkool         € 19.95 
Malse ribroast van het Limburgs scharrelvarken,  

geserveerd met zuurkoolstamppot en Limburgse mosterdsaus 

 

Kip-pesto pannetje           € 13.95 
Langzaam gegaarde kippendij in een pesto roomsaus, geserveerd met rijst 

 

In Budels bier bereide zalmfilet uit de oven     € 17.95 
Zalmfilet bereid met Budels bier en room, geserveerd met frites 

 

Oma’s Rundergehaktbal        € 11.95 
Ouderwets lekkere gekruide rundergehaktbal met jus, satésaus en naar keuze 

een meergranen triangelbroodje of een puntzak met frites 

 

Lauwwarme winter maaltijdsalade van de chef ***   € 13.95 
Hartige salade met malse kippendij, ui,  champignons en stoofpeer  

geserveerd met stokbrood en kruidenboter of een puntzak met frites 
 

Huisgemaakte bospaddestoelen quiche met gorgonzolasaus*** € 13.95 
Hartige taart met bospaddestoelen geserveerd met salade en gorgonzolasaus 

 

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 € 2,25  

Schaaltje zuurkoolstamppot  € 3,95 

 

*** Vegetarische gerechten of kunnen ook vegetarisch bereid worden  



 
'Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel' 

 

Desserts 
 

 

Huisgemaakte kaneel tiramisù met warme kersen   € 6,95 
Specialiteit van de chef 

 

Grootmoeders weckpotje         € 6,95 
Weckpotje met appeltaart-ijs en gestoofde warme appeltjes 

 

Notenbalk           € 6,95 
Walnoten ijs, huisgemaakte noten parfait, caramelsaus 

en gekaramelliseerde noten 

 

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

 

Kopje koffie van de chef        € 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 
 

 


