
 
'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 
 

 

 

 

 

 

 

Minestronesoep***          €   6,95 

Klassieke rijkgevulde italiaanse groentensoep 

 

Limburgse aspergesoep ***        €   6,95   
Lichtgebonden aromatische soep van het Limburgse witte goud 

 

Soep van de dag ***         €   6,95 
Vraag de bediening naar de soep van de dag  

 

Rundercarpaccio – specialiteit van de chef     € 12,95   
met truffelmayonaise en parmezaanse kaas 

 

Salade van de chef***         € 11,95 
Veldsla met gerookte kipfilet, krokante spekjes, cherrytomaat en kikkererwten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu’s 
 

3 gangen dagmenu         € 23,00 

3 gangen verrassingsmenu         € 28,50 

4 gangen verrassingsmenu         € 35,50 
 

 

 

*** Vegetarische gerechten of kunnen ook vegetarisch bereid worden 



 
'Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel' 

 

Hoofdgerechten 

Alle hoofdgerechten (behalve de pasta) worden geserveerd met een groentengarnituur 

 

 

Saté van de haas  €  17,95 
Spies met gemarineerde varkenshaasmedaillons geserveerd met satésaus en frietjes  

 

Mixed grill van kip, biefstuk en varkenshaas      €  21,95 
Geserveerd met pepersaus en frietjes 

 

Italiaans kippetje  €  16,95 
Kipfilet in parmaham, gevuld met mozzarella en basilicum,  geserveerd met frites 

 

Fish & Chips           €  15,95 

Gebakken kibbeling geserveerd met remouladesaus en frietjes 

 

Pasta van de chef ***         €  14,95 
Pasta met spinazie-roomsaus, cherrytomaat en parmezaanse kaas 

 

Dagschotel           €  15,95 
Vraag de bediening naar het hoofdgerecht van de dag 
 

 

 

 

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

Schaaltje gemengde salade   € 3,00  

Puntzak met frites en mayonaise  € 2,95  

Portie mayonaise    € 0,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Vegetarische gerechten of kunnen ook vegetarisch bereid worden  

Vraag de bediening naar meer vegetarische gerechten. 
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Desserts 
 

 

Ananas dessert               € 6,95 
Gekaramelliseere ananas geserveerd met vanille roomijs 

 

Seizoens dessert van de chef        € 6,95 
Weckpotje gevuld met vanille ijs, cantucci koekjes, limonello en lemoncurd 

 

Amarena kersen coupe         € 6,95 
Vanille roomijs geserveerd met originele Tosca amarena kersen 

 

Dessert van de dag         € 6,95 
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           € 2,40 

Kopje thee            € 2,40  

Cappuccino            € 2,50  

Espresso             € 2,40  

Latte Machiato (warme melk, melkschuim, espresso )    € 3,05  

Venrayse Koffie (koffie, Pielhazedröpke en slagroom)    € 5,80  

Irish Coffee (koffie, Whisky en slagroom)      € 5,80  

Spanish Coffee (koffie, Tia Maria en slagroom)    € 5,80  

Frangelico Coffee (koffie, Frangelico en slagroom)    € 5,80  

Sambuca Coffee (koffie, Sambuca en slagroom)    € 5,80  

Italian Coffee (koffie, Amaretto en slagroom)     € 5,80  

Baileys Coffee (koffie, Baileys en slagroom)      € 6,05  

French Coffee (koffie, Grand Marnier en slagroom)    € 6,05  

Kiss of Fire (koffie, Cointreau, Tia Maria,slagroom)    € 6,05 
 


