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MENU
Menu € 21,95: Voorgerecht, Hoofdgerecht en koffie of thee met iets lekkers na.
Menu € 23,95: Voorgerecht, Hoofdgerecht en Nagerecht.
Exclusief eventueel de door U gekozen gerechten tegen meerprijs.
Deze meerprijzen worden opgeteld bij het door u gekozen menu van € 21,95 of € 23,95.

Voorgerechten
Romige
champignonsoep met
hamreepjes.
Gebrande geitenkaas
met appel en honing
mosterdsaus.
Balkenbrij met
roggebrood en stroop.
Salade met gerookte
zalm en gember
dillemayonaise.
Herfstsalade met
gebakken champignons,
uien, spekreepjes en
knoflookmayonaise.

Voorgerechten tegen
meerprijs €5
Rundercarpaccio met
oude kaas,
pijnboompitten en
knoflookmayonaise.
Scampi’s in Oosterse
tomaten chilisaus.

Nieuws van de werkvloer!
Ons Tafeltje vol is een groot succes! De moeite
van het proberen zeker waard! Een heerlijke
wisselende combinatie van voor, - hoofd, - en
nagerechten voor de prijs van € 27,95 p.p. (alleen
per tafel te bestellen).
Winnaar verkiezing leukste en gezelligste
restaurant met de hoogste waardering en de
meeste stemmen in 2017 in de gemeente
Roermond!
Heeft U speciale wensen of heeft U een allergie,
laat het ons weten dan houden wij hier uiteraard
rekening mee.
Een betaalbaar, eerlijk, ongecompliceerd, vers,
smaakvol, liefdevol en hartelijk gerecht, dat is
waar wij voor staan!

wij hanteren 1 rekening per tafel om misverstanden te voorkomen!
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Hoofdgerechten
Duet van varkensoester en bloedworst met een
stroopsaus.
Catch of the day! Iedere dag een andere lekkere
vissoort rechtstreeks van onze visleverancier uit
Yerseke.
Zacht gegaarde zalmfilet geserveerd met
Teriyakisaus.
Nagerechten
Poffertjes met roomijs en
slagroom.
Coupe het Gerecht,
samenstelling naar het
humeur van onze chef!
Dame blanche.
Limburgse grottenkaas
met roggebrood en stroop.
Crème brûlée traditioneel.

Limburgs zuurvlees met appelmoes en
aardappelkroketten.
Vegetarisch gerecht van de dag!

Hoofdgerechten tegen meerprijs €6
Medaillons van diamanthaas, naar wens gebakken
en geserveerd met pepersaus.
Mix van de grill: varkensoester, diamanthaas,
zuurvlees en bloedworst, geserveerd met
dipsausjes.
Langzaam gegaarde kabeljauwfilet met een zacht
romige Hollandaisesaus.
Al onze gerechten worden voorzien van passend garnituur.

Wij wensen u een smakelijk verblijf toe!

wij hanteren 1 rekening per tafel om misverstanden te voorkomen!

