U kunt bij ons natuurlijk
ook met pin betalen

Krok Menier

BROOD

Per tafel maken wij één
rekening voor u op

-

tot en met 16:30 uur

€ 5,75

Boerentostie/ dikke sneeën/ ham & kaas

Boerengezond

Prosciutto/ kaas/ tomaat/ komkommer/ ei/ ui
Vega Hummus/ avacado/
wortel/ ui/ tomaat / alfalfa/ sla
Dubbel Op huisgemaakte tonijnsalade/
gerookte zalm/ rucola/ rode ui

Broodje Warm Vlees

€ 6,75
€ 7,50
€ 8,00
€ 9,50

Fricandeau/ saté saus/ atjar/ gebakken uitjes
€
Carpaccio Parmezaan/
rucola/ pijnboompitten/ balsamico

10,50

Egg Benedict Toast/ spinazie/ gerookte € 11,00
zalm/ gepocheerd ei/ hollandaise saus

Ham en spek en/of kaas
Met dikke sneeën brood
Met friet

€ 8,50
€ 9,00

Asperge Kroketten
Met dikke sneeën brood
Met friet

€ 9,00
€ 9,50
€ 9,50

Flammkuchen

Bruchetta/ tomaat/ rucola/ knoflook/
balsamicostroop

Pokebowl Zalm

Avocado/ zeewier/ sojaboontjes/ wortel/
radijs/ komkommer
Kleine kop soep/ bruine snee gerookte zalm/
witte snee garnalenkroket

Lunchplenkske vlees

Kleine kop soep/ bruine snee carpaccio/
witte snee kalfskroket

vanaf 11:30 tot en met 20:30 uur

€ 7,00

Polenta

€ 8,00

Zalmtartaar

€ 8,50

Garnalen

€ 9,00

Avocado/ komkommer/ ui/ zeewier
gemarineerde grote garnalen/ ongepeld
Flammkuchen Bruchetta/
tomaat/ rucola/ knoflook/

Carpaccio van Rund

Balsamicostroop/ Parmezaan/ rucola/ pijnboompitten

kruidenboter en tapenader.
Vanaf 11:30 tot en met 20:30 uur
Ook te bestellen als voorgerecht

Verse Italiaanse tomatensoep

€ 6,50

De bourgondische, ultieme
uiensoep, gegratineerde kaas
Soep van de week

€ 6,50

mozarella/ basilicum

VERS GEPERST
SINAASAPPELSAP

€ 3,85

dagprijs

-

SALADES

€ 11,00

HOOFDGERECHTEN
vanaf 11:30 tot en met 20:30 uur

-

PASTA

€ 15,00

Pitabroodjes

€ 15,00

Burger van 200 gr./ friet/ sla/ tomaat/ gegrilde uien/ bacon/ augurk/
mayonaise/ cheddar/ BBQ- saus

uit eigen keuken/ appelcompote/ friet/ huisgemaakte mayonaise/ salade

-

Spaghetti knoflook en garnalen

€ 16,50

Raviolli

€ 16,50

Basilicum/ Parmezaan

€ 15,00

Salade Garnalen

€ 15,50

Salade Hete Kip

€ 15,50

Heeftueenvoedselallergie?
Meld het aan de bediening.

Limburgs Zuurvlees
uit eigen keuken
Friet, huisgemaakte mayonaise,
appelcompot en salade

€ 15,00

Onze mayonaise is huisgemaakt,
voor een portie brengen wij
€ 0,50 in rekening.
Voor een extra portie friet of een extra
salade brengen wij
€ 2,00 in rekening.

-

Huuskeburger

Saté van varkenshaas

180 gr./ atjar tjampoer/ kroepoek/ friet/
huisgemaakte mayonaise/ salade

Spies van varkenshaas en bief

paprika/ pepersaus/ friet of krielen/ warme
groente of salade

Gejaagde Biefstuk

Spinaziesalade

Tomaat/ ananas/ cashewnoten

-

Limburgs Zoervleisj

vanaf 11:30 tot en met 20:30 uur

vanaf 11:30 tot en met 20:30 uur
Onze salades zijn ook te bestellen als voorgerecht

Tomaat/ rode ui/ Parmezaan/ zonnebloempitten

€ 10,50

-

DESSERT

Koekjeskoek

-

vanaf 11:30 tot en met 20:30 uur

Worteltjestaart
Koekjeskoek

Gegrilde feta/ peer/ tzatziki/ wortel/
sla/ rode kool

€ 11,00

-

Aardbei/ avocado/ blauwschimmel kaas/
zonnebloempitten

€ 9,50

€ 10,50

Champignon/ truffel/ paddenstoelen/
roomsaus/ rucola/ Parmezaan

- SOEPEN Geserveerd met brood, huisgemaakte

-

Garnalen- / aspergekroketjes
Spinazie/ champignons/ Parmezaan

Een buitenwipper (uitsmijter of geklopt) € 9,00
KalfsvleesKroketten (2 stuks)

VOORGERECHTEN

3 stuks

-totLUNCH
en met 16:30 uur

Lunchplenkske vis

Enkele gerechten zijn vegetarisch, zoals het
icoontje
al aangeeft, een aantal gerechten kan
echter ook vegetarisch gemaakt worden. Vraag
hiernaar bij onze bediening.

-

Vraag naar onze vis van
de dag

Paddenstoelen/ friet of krielen/ warme
groente of salade

€ 19,00

dagprijs

LENTEMENU
al gezien?

€ 8,00

Chocolade-ijs/ caramelsaus/ slagroom
Vijgenbrood/ roggebrood/ vijgenchutney/
stroop/ Reypenaer/ Saint Albray/ Brie de
Meaux

€ 11,00

met ijs en slagroom € 5,50
zonder ijs en slagroom € 3,25

-

KINDEREN

Spies

Aperol
spritz
€ 4,95

U kunt bij ons natuurlijk
ook met pin betalen

-

voor de allerkleinsten tot en met 14 jaar
vanaf 11:30 tot en met 20:30 uur

Boterham

€ 4,00

Kinderpannenkoek

€ 6,00

Frikandel

€ 6,00

Kroket

€ 6,00

Lekkere visjes

€ 7,00

Flammkuchen

€ 7,50

Kinderijs

€ 3,50

2 sneetjes / stroop of hagelslag of ham en/
of kaas

Portie friet / appelmoes / mayonaise

€ 19,50

€ 20,00

Heeft u ons

Brownie

Cappuccino ijs/ kaneel ijs/ vanille ijs/
slagroom/ chocolate chip cookies

€ 19,00

Asperges (seizoen)
Vis van de dag

Witte chocolade mousse
Bensroa

€ 7,00
€ 7,50
€ 7,50

€ 17,00

€ 19,50

Geklaarde boter/ ei/ ham of zalm ( +€ 1,50)/
friet of krielen/ salade

€ 7,00

Poedersuiker / schenkstroop

Lamskoteletjes met pasta
Thijm jus/ sinaasappel/ knoflook

Oma’s recept/ hagelslag/ bolletje vanille- ijs/
slagroom
Scroppino Citroen sorbet/ wodka/
prosecco/ vleugje limoncello
Ijs met verse aardbeien (slagroom)

Kaasplankje
€ 15,00

€ 3,75
€ 5,50

volgens oma’s recept. Ook bekend als
pletskescake of metselaarskoek. Een
echt traditioneel stukje koek, volgens
het recept van oma Ietje. Iedere dag
vers en ambachtelijk bereid.

Portie friet / appelmoes / mayonaise
Portie friet / kibbeling / appelmoes /
mayonaise
Tomaat/ ham / kaas

Volg ons op facebook en twitter !

HUUSKEBURGER

Burger van 200 gr./ friet/ sla/ tomaat/
gegrilde uien/ bacon/ augurk/
mayonaise/ cheddar/ BBQ- saus

€ 15,00

Wij bieden gratis internet !
netwerknaam:gastnetwerkkoffiehuuske
wachtwoord: koffiehuuske

