
 
'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 
 

 

 

Aspergesoep***          €   6,95 
Gebonden seizoenssoep met asperges uit de streek  

 

Kippensoep met kokos         €   5,95 
Lichtgebonden pittige Oosterse kippensoep  

 

Tomatensoep met pesto***        €   5,95 
Met knoflookcroûtons  

 

Soep van de dag ***         €   5,95 
Vraag de bediening naar de soep van de dag  

 

Limburgse Salade met asperges***      € 12,95 
Gemengde salade met het witte goud van Limburg met ei, ham en vinaigrette 

 

Voorjaarssalade van de chef ***       € 10,95 
met geitenkaas, bramen, bramendressing, noten en gerookte kalkoenfilet 

 

Vegetarische salade***         €   9,95  
Rijkgevulde salade met witte kaas, kikkererwten, couscous, rozijnen, 

munt, tuinbonen en een vinaigrette dressing.  

 

Rundercarpaccio van de chef        € 12,95 
Door de chef gemarineerde, dungesneden verse runderbiefstuk  

geserveerd met balsamico dressing en gefrituurde uienringen 

 

 

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 

(Tip: Maak uw hoofdgerechten compleet met Limburgse asperges à € 7,95 per portie) 

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

 

Gevulde parelhoen   € 17,95 
Parelhoen met mascarpone, tijm en parmaham geserveerd met frites 
  

Mixed grill met stroganoff saus       € 18,95 

Gegrillde kippendij, varkenshaas en biefstuk geserveerd met frites 

 

Beenham met mosterd-honingsaus      € 15,95 
Mals beenhammetje geserveerd met frites en mosterd-honing saus 

 

Streekgerecht van het Limburgs kloostervarken    € 17,95 
3 variaties van het Limburgs kloostervarken: Buikspek, saucijsje en gebakken 

bloedworst geserveerd met frites 

 

Teryaki zalm           € 16,95 
In teryakisaus gemarineerde zalmfilet, geserveerd met rijst 

 

Pasta met chorizo           € 14.95 

Penne met chorizo, tomaatjes, rucola, rode ui en roomsaus 
 

Vegetarische maaltijdsalade***       € 12,95  
Rijkgevulde salade met witte kaas, kikkerwerwten, couscous, rozijnen, munt en 

tuinbonen met naar keuze stokbrood met kruidenboter of een puntzak frites 

 

Voorjaars maaltijdsalade van de chef ***     € 13.95 
met geitenkaas, bramen, bramendressing, noten en gerookte kalkoenfilet 

met naar keuze stokbrood met kruidenboter of een puntzak frites 

 

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  € 2,95  
 

 

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

 

Huisgemaakte parfait van peer en chocolade    € 6,95 

 

Romanoff Tiramisù van de chef        € 6,95 
Variatie op de klassieke tiramisù met aardbei en wodka  

 

Voorjaars weckpotje van de chef       € 6,95 
Met verschillende ijs-soorten, geïnspireerd door het seizoen 

 

Dessert van de dag         € 5,95 
Vraag de bediening naar het dessert van de dag 

 

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

 

 

Koffie’s  
 

Kopje koffie           € 2,30 

Kopje thee            € 2,30  

Cappuccino            € 2,50  

Espresso             € 2,30  

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 
 


