
  

 Diner  

 Vanaf 17:00 tot 21:00 

 

 

Voorgerechten 
 

Broodmandje         4,00 

met kruidenboter en aioli  

 

Carpaccio           12,00 

salade, geroosterde pittenmix, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise 

 

Champignons uit de oven         9,50 

gemarineerde champignons gevuld met  

geitenroomkaas, gegratineerd met kaas 
 

Klassieke kipcocktail        9,00 

malse kipfilet met vruchtjes, sla en cocktailsaus  

 

Gamba’s pil pil          9,50 

in knoflookolie met rode peper uit de oven 

 

Bruschetta (veg.)         7,50 

tomaat, ui, basilicum, knoflook en parmezaan 

 
 

Soepen 
 

Tomaten basilicumsoep (veg.)       5,00 

met stokbrood en kruidenboter 

 

Crèmesoep (veg.)         6,00 

Aspergecrèmesoep tot juli  

Champignoncrèmesoep vanaf juli 

 

Alle soepen worden geserveerd met brood en boter. 

  



  

 Diner  

 Vanaf 17:00 tot 21:00 

 

 

Hoofdgerechten 

 

Pangasiusfilet         15,50 

met rode pesto en oude kaas uit de oven 

 

Gepocheerde zalm         18,50 

met kreeftensaus 

 

Heekfilet          17,50 

uit de oven met krokantje van panko en citroen     

 

Varkenshaas         17,50 

met champignonroomsaus 

 

Satéspiesjes van kippendij       16,50 

Kipsaté, kroepoek, gebakken uitjes en atjar  

 

Varkensschnitzel          16,50 

saus naar keuze: zigeuner-, peperroom- of champignonsaus 

 

Spareribs          21,50 

met knoflooksaus 

 

Limburgs Zuurvleis        17,00 

Zacht gegaarde runderstoof  

 

Black angus biefstuk        19,50 

met Pepersaus 

 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet, mayonaise, groenten van het seizoen 

en salade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Diner  

 Vanaf 17:00 tot 21:00 

 

Lucas keuze menu 23,50 

Wilt u gebruik maken van dit menu, gelieve dit van te voren aan te geven. 

 

Voorgerechten keuze uit:  
 

Bruschetta classico (veg.) 

tomaat, ui, knoflook, basilicum en Parmezaan 

 

Tomatenbasilicumsoep (veg.) 

pomodori tomaten en basilicum 

 

Crèmesoep  (veg.) 

Aspergecrèmesoep tot juli 

Champignoncrèmesoep vanaf juli 

 

Crostini tuna melt 

tonijnsalade gegratineerd met cheddarkaas 

 

Hoofdgerechten keuze uit:  
 

Pangasiusfilet 

met rode pesto en oude kaas uit de oven 

 

Varkenshaas 

met champignonroomsaus 

 

Limburgs zuurvleis 

Zacht gegaarde runderstoof 

 

Tagliatelle pesto (veg.) 

met groenten en pestoroomsaus 

 

Alle hoofdgerechten (behalve de tagliatelle pesto) worden geserveerd met friet, 

mayonaise, groenten van het seizoen en salade 

 

Nagerechten Keuze uit: 
 

mango panna cotta 

Slagroommousse met mango 

  

witte dame 

Softijs met chocoladesaus en slagroom 
 

koffie, thee, cappuccino, espresso, latte macchiato of koffie verkeerd 


