GEBAK
APPEL-KRUIMELTAART

€ 2,25

APPEL-NOTENTAART

€ 2,50

PEERKESTAART ( nogatine-ijstaart )
of LAMBERTUSTAART ( chocolade nogatine-ijstaart )
( beide glutenvrij )

€ 3,00

Incidenteel hebben wij Limburgse vlaai. Vraag even aan onze medewerk(st)er,
prijs afhankelijk soort vlaai variërend € 2,25 tot € 2,75
EXTRA PORTIE SLAGROOM

€ 0,40

HUISGEBAKKEN CAKE

€ 1,80

HUISGEBAKKEN WAFEL MET AARDBEIEN & SLAGROOM
( in de winterperiode met warme kersen )

€ 4,10

HUISGEBAKKEN WAFEL MET POEDERSUIKER

€ 2,10

SNACKS
PORTIE BITTERBALLEN 10 stuks

€ 4,50

PORTIE MINI- FRIKANDELLEN 10 stuks

€ 4,50

BITTERGARNITUUR “DELUXE” 8 stuks met jamballasaus

€ 6,95

PLANKJE BROOD MET ALLIOLI

€ 2,50

KAASPLANKJE jonge kaas, tuinkruidenkaas, mosterd - dille kaas,
amsterdamse uitjes & mosterd

€ 7,00

PEERKES BORRELBORDJE:
olijven (pitloos) / tuinkruidenkaas met mosterd /
peppadew pepers pikant met kaas & allioli met mandje brood

€ 8,00

PUNTZAK FRIET

€ 2,50

GLUTENVRIJE SNACKS ( in apart frituurvet gebakken )
PUNTZAK FRIET
FRIKANDEL

€ 2,50
€ 2,50

RUNDVLEESKROKET

€ 2,50

SOEP
TOMATENSOEP met brood & kruidenboter

€ 4,35

SOEP VAN DE DAG met brood & kruidenboter
indien de dagsoep erwtensoep met roggebrood en spek of
aspergesoep is, prijs: € 4,95

€ 4,35

VOORGERECHTEN
MANDJE BROOD MET KRUIDENBOTER

€ 2,95

MANDJE BROOD MET ALLIOLI

€ 2,95

KIPCOCKTAIL
ijsbergsla, gegrilde kipfiletstukjes, ei, cherrytomaatje & cocktailsaus

€ 6,75

SNEETJE GEROOKTE ZALM
bruin brood, roomkaas, gemengde sla, gerookte zalm & cocktailsaus

€ 7,00

GARNALENKROKETJES 3 stuks met cocktailsaus

€ 7,00

CARPACCIO ( black angus )
rucola-sla, rundercarpaccio, pijnboompitten, parmezaanse kaas & truffelmayonaise

€ 9,95

SALADE
SALADE MET GEROOKTE ZALM
SALADE MET MALSE KIPREEPJES
SALADE MET LAUW-WARME GEMARINEERDE GARNALEN
salades worden geserveerd met brood, kruidenboter en cocktailsaus

€ 13,00
€ 12,00
€ 13,00

LUNCHGERECHTEN
alle lunchgerechten worden geserveerd met extra sla-garnering
TOTSTI HAM/KAAS & ketchup
TOSTI HAM/KAAS met gebakken ei & ketchup
TOSTI ZALM met roomkaas & cocktailsaus
TOSTI BRIE met honing-mosterdsaus (vegetarisch )
keuze uit wit of bruin brood

€ 3,60
€ 4,60
€ 6,50
€ 5,50

WRAP ZALM met roomkaas, rucola, gekookt ei & cocktailsaus
WRAP KIP met roomkaas, rucola, gekookt ei & cocktailsaus

€ 8,00
€ 7,00

SANDWICH GEZOND - 1 plak bruin brood, roomkaas, sla, kaas,
ham, tomaat,komkommer, gekookt ei, honing-mosterddressing.
SANDWICH CARPACCIO - 2 plakken bruin brood,
truffelmayonaise, rucola, black angus rundercarpaccio, pijnboompitten,
kaasvlokken & zongedroogde tomaatjes

€ 6,95
€ 10,95

PASTEITJE KIP
2 bakjes van bladerdeeg met kipragoût & champignons

€ 8,95

2 RUNDVLEESKROKETTEN à 100 gr. met brood ( wit of bruin )
2 FRIKANDELLEN met brood ( wit of bruin )

€ 7,00
€ 5,95

UITSMIJTER HAM/KAAS
UITSMIJTER SPEK
UITSMIJTER HAM/KAAS en SPEK
keuze uit wit of bruin brood

€ 6,95
€ 7,95
€ 8,50

12 UURTJE
tomatensoep, bruin brood met ontbijtspek & spiegelei en
luxe kroket met wit brood

€ 10,50

KIPSATE MET BROOD ( keuze uit wit of bruin brood )
SATÉ VAN DE HAAS MET BROOD ( keuze uit wit of bruin brood )

€ 12,50
€ 12,50

HAMBURGER PEERKESBOSCH
wit brood ,komkommer, tomaat, 3 spekplakjes, rundvleeshamburger
op de plaat gebakken, mayonaise, curry, gebakken ei, en 2 uienringen.

€ 7,50

BOSPANNETJE ( seizoen, oktober t/m maart )
2 plakjes bakleverworst, 2 plakjes bakbloedworst en 1 plakje
balkenbrij met brood & roggebrood

€ 8,95

2 PLAKKEN BALKENBRIJ MET ROGGEBROOD
( gehele jaar verkrijgbaar )

€ 8,95

PAN SPEK met brood & roggebrood
PAN SPEK met brood, roggebrood & 2 gebakken eieren

€ 8,95
€ 9,95

KINDERMENU
KLEINE PORTIE FRIET met frikandel of kroket,
mayonaise, appelmoes & kleine verrassing

€ 4,95

KLEINE PORTIE FRIET met 5 kipnuggets,
mayonaise, appelmoes & kleine verrassing

€ 4,95

PORTIE POFFERTJES
& kleine verrassing

€ 4,75

HOOFDGERECHTEN
ALLE HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRIET & SLA-GARNERING
FRIET KAN VERVANGEN WORDEN DOOR RIJST,
U KUNT DIT DOORGEVEN BIJ DE BEDIENING
SCHNITZEL
SCHNITZEL keuze uit champignonsaus, pepersaus of zigeunersaus

€ 13,00
€ 14,50

BIEFREEPJES
met gebakken champignons & paprika-reepjes
inclusief keuze uit champignonsaus of pepersaus

€ 17,50

SATÉ VAN DE HAAS
gemarineerde varkenshaas & saté-saus

€ 14,95

KIPSATÉ
gemarineerde kipfilet & saté-saus
KIPSTOOFPOTJE
kipfilet in zoetzure saus met champignons & rode ui

€ 14,95

LIMBURGS ZUURVLEES (rund)
( op grootmoeders wijze met saus van uien, azijn, ontbijtkoek & stroop )

€ 13,95

VARKENSHAAS IN CHAMPIGNONROOMSAUS
stukjes varkenshaas met gebakken champignons & roomsaus

€ 14,95

RUNDER-TOURNEDOS 200 gram
RUNDER-TOURNEDOS 200 gram
met keuze uit champignon - of pepersaus.

€ 23,00
€ 24,50

ZALMFILET 200 gram ( zonder vel & graat ) met witte wijnsaus
LAUW-WARME GARNALEN met rijst en witte wijnsaus

€ 19,50
€ 14,50

€ 13,95

Puntzakken friet, frikandellen en kroketten zijn ook apart te bestellen.
Gerechten worden geserveerd met mayonaise, mosterd of ketchup.

VEGETARISCHE GERECHTEN
VEGETARISCHE SCHNITZEL met friet of rijst & sla-garnering
VEGETARISCHE SCHNITZEL met friet of rijst & sla-garnering
met keuze uit champignonsaus , pepersaus of zigeunersaus

€ 13,00
€ 14,50

VEGETARISCHE HAMBURGER met brood, sla, komkommer,
tomaat,2 uienringen, mayonaise & curry

€ 4,95

VEGETARISCHE BITTERBALLEN portie 10 stuks

€ 4,95

NAGERECHTEN / IJS
TRUFITO IJS
chocolade ijs met laagje chocola, amandelkrokant & slagroom

€ 5,95

CAPRIZZIO IJS
roomijs met laagje witte chocola, amandelkrokant & slagroom

€ 5,95

Trufito ijs of Caprizzio ijs is ook verkrijgbaar met :
warme kersen / verse aardbeien ( alleen in het seizoen )
meerprijs van warme kersen of verse aardbeien is € 2,00
Wij hebben tevens ijstaart ( kijk hiervoor bij gebak op deze kaart )
KINDERIJSJE
poppetje of diertje met vanille roomijs ( glutenvrij )

Tevens diverse soorten handijsjes verkrijgbaar

€ 4,25

