Flaguette van de grill
Flaguette met kip, rucola, Parmezaanse kaas, rode ui, tomatensalsa en
aceto Balsamico dressing

€ 6,75

Flaguette met pulled pork, zuurkool en smoky bbq saus

€ 6,75

Flaguette met beenham en jong belegen kaas

€ 5,00

Soepen
Geserveerd met huisgemaakt broodje en boter
Soep van het seizoen

€ 5,75

Gegratineerde uiensoep

€ 5,75

Pompoensoep met gebruineerde amandelen en een kruidenolie

€ 5,75

Wildbouillon met fijn gesneden groenten en bosui

€ 6,75

Sandwiches/broodjes
Onze brood gerechten worden geserveerd met de keuze uit wit of bruin brood
Clubsandwich met Parmaham, olijven-tomaten tapenade, oude kaas
en een gebakken eitje

€ 8,50

Clubsandwich met beenham, gebakken eitje en mosterd-mayonaise

€ 8,50

Broodje carpaccio van Black Angus rund met walnoten pesto, Parmezaanse kaas,
geroosterde pitten en rucola

€ 8,25

Broodje gerookte zalm, zuurkool, appel en een mosterd dille dressing

€ 8,75

Broodje met geitenkaas, noten, pompoen en een aceto balsamico dressing

€ 8,50

Land brood uit de oven met kippendij, rode ui en Parmezaanse kaas

€ 8,25

Land brood uit de oven met gebakken champignons, ui en truffelkaas

€ 8,25

Land brood uit de oven met pesto, Parmaham rode ui en jong belegen kaas

€ 8,25

Wrap met crispy kiphaasjes, Parmezaanse kaas, salade en tomatensalsa

€ 8,75

Heeft u een allergie waar wij rekening mee moeten houden? Laat het ons weten!

Warme gerechten
Onze brood gerechten worden geserveerd met de keuze uit wit of bruin brood
Uitsmijter met ham en kaas

€ 8,25

Uitsmijter met paddenstoelen en truffelkaas

€ 8,50

Uitsmijter met spek en kaas

€ 8,25

12uurtje: 3 sneeën brood met kalfskroket, gebakken eitje, kaas en
beenham en een klein kopje soep van het seizoen

€ 9,75

Boxmeers plankje: een huisgemaakt worstenbroodje met een kopje soep
van het seizoen

€ 8.00

2 Kalfskroketten met brood en grove Limburgse-mosterd

€ 6,75

Saté van varkenshaas met frietjes, salade, kroepoek en gefrituurde uitjes

€ 13,50

Crispy kip piri piri met frietjes en salade

€ 13,50

Broodje Black Angus hamburger met bacon, cheddar, tomaten salsa,
salade en frietjes

€ 11,00

Puntzak friet met mayonaise

€ 3,75

Salades
Geserveerd met huisgemaakt broodje en boter
Salade gerookte zalm met appel, witte kool en een frisse kruidendressing

€ 8,75

Salade geitenkaas met spek, appel, noten en een honing tijm dressing

€ 8,75

Ceasar salade met kippedijtjes, croutons en gebakken spek

€ 8,75

Salade carpaccio van Black angus rund, walnotenpesto en Parmezaanse kaas

€ 8,75

Heeft u een allergie waar wij rekening mee moeten houden? Laat het ons weten!

