
Voorgerechten 

Rundercarpaccio 12,50 

met een frisse kruidensalade en een 

dressing van daslook   

 

Trio van vis 13.25 

gepocheerde zalm, gerookte forel en 

gebakken meerval 

 

Kaaskroketten 10,25 V 

op toast met chilisaus en honing 

 

Champignons uit de oven 9,50 V 

in een romige kruidensaus 

overbakken met kaas 

 

Geitenkaas  met spek 11,75 

met een salade en honing van 

BeeingPure 

 

 

 

 

 

soepen 

Uiensoep 6,25 V 

met een kaasbroodje 

 

Jan's Witlofsoep 5,75 V 

met garnituur van gerookte forel 6,25 

 

Soep van pastinaak 5,75 V 

met garnituur van ei en crème 

fraîche 

 

Soep van bospaddenstoel 5,75 V 

met garnituur van bospaddensoel 

 

 

Amuses van het huis 

*** 

Trio van vis 

Gepocheerde zalm, gerookte forel en 

gebakken meerval 

*** 

Verse witlof soep met garnituur van 

gerookte forel 

*** 

Meerval in een broodkorst met een 

peterselie saus 

*** 

Dessert van de chef 

 

Drie gangen 38,50 

Voorgerecht, hoofdgerecht, dessert 

Vier gangen 41,50 

Voorgerecht, soep, hoofdgerecht, 

dessert 

 

 

Maasmenu

 

Laat u verrassen door Andries! 

 

Drie gangen diner 33,90 

Vier gangen diner 35,50 

 

Verrassing van de chef 

Heeft u een allergie of dieetwens? Laat het ons weten, 
dan houden wij daar rekening mee 

Hoofdgerechten 
 

Varkenshaas 17,50 

met me gebakken spek, frietjes en 

rode wijn saus 

 

Mixed Grill 18,50 

varkenshaas, biefstuk en kip met 

gegratineerde aardappel 

 

Meerval 19,50 

in een broodkorst met een peterselie 

saus 

 

Ravioli van eekhoorntjesbrood 18,50 

Met groentesaus of kalfsjus (V) 

 

Mini Rollade 17,50 

met gestoofde groente en een gepofte 

aardappel 

 



Voor de kids 
Tomatensoep met balletjes 3,50 

 

Kinderpasta 5,50 

Met gehakt, tomatensaus en kaas 

 

Schnitzel 5,50 

Met frites en appelmoes 

 

Kroket of frikandel 5,50 

Met frites en appelmoes 

 

Kinderijsje 3,50 

Trio van chocolade 9,00 

Chocolade mousse, ijs en een brownie 

 

Kaasbordje 10,75 

Verschill10ende Limburgse kazen

met honing, stroop en roggebrood 

 

Panacotta 8,25 

rabarber-vijgen compote,

eiwitschuim en mango-

passievruchten espuma 

 

Winterdessert 7,50 

met stoofpeertjes, kaneelijs,

merengue en amandel koekjes

Nagerechten 

Salade 17,50

Kies een maaltijdsalade met 

geitenkaas V, kip of zalm, geserveerd 

met brood of frites

Amuses van het huis 

*** 

Kaaskroketten  

op toast met chilisaus en honing 

*** 

Soep van bospaddenstoel  

*** 

Meerval in een broodkorst met een

peterselie saus  

*** 

Mini Rollade  

met gestoofde groente en een gepofte

aardappel 

*** 

Kaasbordje 

*** 

Dessert van de chef 

 

Vijf gangen 49,50 

Voorgerecht, soep, tussengerecht 

hoofdgerecht, dessert 

Zes gangen 55,50 

Voorgerecht, soep, tussengerecht,

hoofdgerecht, kaas, dessert 

 

 

Menu Puur genieten 

Amuses van het huis 

*** 

Trio van vis  

gepocheerde zalm, gerookte forel en

gebakken meerval  

*** 

Soep van pastinaak  

met garnituur van ei en crème

fraîche 

*** 

Mixed Grill  

varkenshaas, biefstuk en kip met

gegratineerde aardappel  

*** 

Dessert van de chef 

 

Drie gangen 36,50 

Voorgerecht, hoofdgerecht, dessert 

Vier gangen 39,50 

Voorgerecht, soep, hoofdgerecht,

dessert 

 

 

Mixed menu 


