MENU
ONTBIJT
Luxe broodje (wit of Waldkorn), geroosterd brood, bruin landbrood, ham,
kaas, cervelaat, roomboter, hagelslag, jam, 2 roereieren met spek, stroop
en een glaasje jus d’orange
p.p. € 9,35

LUNCH
Al onze gerechten kunnen ook besteld worden met glutenvrij brood
Vegetarisch

SOEP
Romige tomatensoep
Dagsoep ( )

geserveerd met brood en roomboter
KLEIN
€ 4,25
vanaf € 4,25

GROOT
€ 5,25
€ 2,25

BROOD
Pain de la table - ambachtelijk breekbrood met kruidenboter
en tapenade
Heerlijk bruin landbrood
Twee vleeskroketten - met Franse mosterd
Brie - met walnoten, honing en rucola
Italiana - met groene pesto, mozzarella, tomaat, Parmaham,
balsamico en rucola
Rundercarpaccio - met rucola, pijnboompitten, zongedroogde
tomaten, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
Gerookte zalm, brie en rucola - lauwwarm geroosterd
Wrap
Gerookte zalm - met roomkaas, citroen, sla en cocktailsaus

€ 5,25
€ 7,25
€ 7,50
€ 8,75
€ 8,75
€ 8,95
€ 8,25

Luxe broodjes wit of Waldkorn
Ham of kaas | Ham en kaas
€ 4,75 | € 4,95
Gezond - rijkelijk belegd met ham, kaas, sla, komkommer,
tomaat, ei en vers fruit
€ 7,25
Huisgemaakte Tonijnsalade
€ 7,50
Warme luxe broodjes wit of Waldkorn
Spek en ei - met stroop (apart geserveerd)
Countrybite - kip, ananas, tomaat, champignons, gegratineerd
met kaas
Biefstukreepjes - gemarineerd op Oosterse wijze met
gebakken champignons
Geitenkaas - met honing, appel en rucola

€ 7,35
€ 8,25
€ 8,95
€ 8,95

TOAST
Ham of kaas |Ham en kaas |Hawaï - met ananas € 4,50 |€ 4,75 |€ 4,95
Toast Champignons - (wit of bruin) met gebakken champignons
in kruidenboter bestrooid met peterselie
€ 7,25

UITSMIJTER/OMELET
geserveerd met wit of bruin brood
Ham of kaas
Ham en kaas
Spek
Ham, kaas en spek
Omelet ZeRa - met champignons, uienringen, groenten,
tomaat, gegratineerd met kaas

€ 6,95
€ 7,25
€ 7,50
€ 7,95
€ 8,25

AMBACHTELIJKE PANNENKOEKEN
geserveerd met stroop en poedersuiker
Naturel
Appel en rozijnen
Spek

€ 5,50
€ 6,75
€ 7,50

DAGKAART
Al onze gerechten kunnen ook besteld worden met glutenvrij brood
Vegetarisch

SNACKS
Nacho's

- met salsa en guacemole saus
- met salsa, guacemole saus en gegratineerd met kaas
Portie bitterballen – 10 stuks, met Franse mosterd
Snackmix – 16 stuks, bestaande uit nasi hapjes, kipnuggets,

€ 4,75
€ 6,50
€ 5,25

gehaktballetjes en bami hapjes, met vlammetjes saus

€ 7,25

VOORGERECHTEN
Romige tomatensoep | Dagsoep ( )

€ 4,25 | vanaf € 4,25
Sneetje toast (wit of bruin) met gebakken champignons in
kruidenboter en peterselie
€ 4,75
Rundercarpaccio - met rucola, pijnboompitten, zongedroogde
tomaten, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
€ 7,75
Onze salades zijn ook te bestellen als voorgerecht

FRISSE SALADES
geserveerd met bruin landbrood en roomboter
KLEIN GROOT
Kip - met stukjes warme kip in zoetzure saus
€ 8,50 € 12,75
Biefstukreepjes - gemarineerd op Oosterse wijze
met gebakken champignons
€ 11,45 € 15,70
Rundercarpaccio - met rucola, pijnboompitten, zongedroogde
tomaten, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise € 9,75 € 13,95
Scampi - frisse salade met scampi’s, pijnboompitten
en zongedroogde tomaten
€ 11,25 € 15,50
Salade Visduo - met gerookte zalm en tonijnsalade
geserveerd met cocktailsaus
€ 11,25 € 15,50
Geitenkaas - met honing, appel en walnoten
€ 10,75 € 14,95
Salades kunnen i.p.v. met brood ook geserveerd worden met friet voor
een meerprijs van € 2,75

BURGERS
geserveerd met verse friet en sla
Real Angus Hamburger - heerlijke rundvleesburger (200 gram)
op een rustieke volkorenbol met komkommer, tomaat,
gebakken uitjes, ketchup en mayonaise
Onze Real Angus HamBurger met knapperig gebakken spek

€ 13,95
€ 14,95

KIP
geserveerd met verse friet en sla
Sweet chicken - stukjes warme kip in zoetzure saus
Kipsaté - geserveerd met atjar en kroepoek

€ 12,50
€ 14,50

VLEES & VIS
geserveerd met verse friet of gebakken aardappeltjes met ui en
warme groenten
Gebakken zalmfilet - met roze vissaus
€ 17,25
Limburgs Zuurvlees
€ 13,75
Vleesspies ZeRa - varkenshaas aan een spies met
champignons en stroganoffsaus
€ 15,60
Spare ribs - geserveerd met knoflooksaus
€ 14,75
Wiener schnitzel
€ 12,75
Schnitzel ‘de 3 Schteng’ - met spekjes, champignons en ui
€ 15,95
Schnitzel - met saus naar keuze
€ 15,75
Biefstuk van de grill (200 gram), met saus naar keuze
€ 17,25
Keuze uit: Champignonroomsaus, Stroganoffsaus of Pepersaus
Bijlage: kleine gemengde salade
€ 2,95

PASTA
Spaghetti Formaggi - met gehakt en champignons in tomatensaus,
gegratineerd met kaas
€ 13,75
Spaghetti Zalm - met gepocheerde en gerookte zalm en rucola
€ 15,50

VEGETARISCH
Spaghetti Puttanesca
Vegetarische wrap - gevuld met groenten, gegratineerd
met kaas en geserveerd met friet
Gevulde courgette - geserveerd met gebakken
aardappeltjes met ui

€ 12,50
€ 13,50
€ 11,25

KINDERHOEKJE
Friet met frikadel of kroket of knakworst, appelmoes en mayonaise
Friet met kipnuggets, appelmoes en mayonaise
Spaghetti Bambino - met tomatensaus en gehakt
Kinderpannenkoek

€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25
€ 5,25

ZOETWAREN
Dagverse Limburgse vlaai – kers, appel, rijst, abrikoos
Huisgemaakt gebak
Supplement slagroom
Warme wafel met slagroom
Warme wafel met warme kersen
Warme wafel met slagroom en warme kersen

vanaf € 2,95
€ 2,85
€ 0,75
€ 3,85
€ 4,35
€ 4,95

IJSCOUPES
Blanke dame - room- en chocolade-ijs met
chocoladesaus en slagroom
Fruitgaard - room- en aardbeienijs met fruit,
aardbeiensaus en slagroom
Aardbeiencoupe (seizoen) - room- en aardbeienijs
met verse aardbeien en slagroom
Pinoccio – een overheerlijk kinderijsje

DEUTSCHE SPEISEKARTE VERFÜGBAR
ENGLISH MENU AVAILABLE

€ 5,50
€ 6,50
€ 7,25
€ 3,95

