Koffiekaart
Koffie
Cappuccino
Latte machiato
Thee

€ 2,00
€ 2,30
€ 2,95
€ 2,00

Warme chocomel

€ 2,50

Melk

€ 2,00

Onze thee van Peeze is biologisch geteeld en
heeft ook het fairtrade keurmerk
Slagroom €0,65

- Warme wafels -

Brusselse wafel met poedersuiker
€ 3,40
Brusselse wafel met warme kersen of slagroom € 3,95
Brusselse wafel met warme kersen en slagroom € 4,50

- Luxe koffie Ice koffie

€ 4,50

Ice coffee, vanille-ijs, caramelsaus en slagroom

Irish koffie met irish whisky en slagroom
Dubliner koffie met baileys en slagroom
Spanish koffie met likeur 43 en slagroom

€ 5,75
€ 5,50
€ 5,50

Lunchgerechten
Verkrijgbaar tot 16.30

- Soepen Tomatensoep

€ 4,50

Soep van de dag

€ 4,50

Broodplank

€ 4,25

Met broodjes en kruidenboter
Met broodjes en kruidenboter

6 broodjes met kruidenboter,
tapenade en knoflookdip

- Kleine gerechten2 Kroketten met brood

€ 6,75

Tosti

€ 3,95

Tosti Hawaï

€ 5,95

Tosti pikant gehakt

€ 5,95

Echte bourgondiërs, keuze uit wit of bruin brood,
met mosterd
Met ham en/of kaas, keuze uit wit of bruin brood

Met ham, kaas en ananas, keuze uit wit of bruin brood
Met goudse- en cheddar kaas

Lunchgerechten
Verkrijgbaar tot 16.30

- StokbroodjesStokbrood gebakken beenham € 6,25
Met sla en honing-mosterdsaus

Stokbrood kip-chili

€ 6,25

Stokbrood gezond

€ 5,95

Stokbrood Ham en/of Kaas

€ 4,95

Met in chilisaus gebakken kipfilet en sla
Volgens klassieke samenstelling

- Eiergerechten -

Gemaakt met 3 eieren, keuze uit wit of bruin brood

Uitsmijter ham of kaas

€ 7,25

Uitsmijter ham en kaas

€ 8,25

Uitsmijter gebakken spek

€ 9,25

Omelet ham en/of kaas

€ 8,75

Omelet ''alles d'r op en d'r aan'' € 9,25
Met ham, kaas en champignons

Lunchgerechten
Verkrijgbaar tot 16.30

- Lunch toppers 12 uurtje

€ 10,95

Soep van de dag
3 sneetjes brood met ham, kaas en een kroket
Keuze uit wit of bruin brood

Onze klassieker
De chauffeurs gehaktbal

Onze befaamde bal uit eigen keuken
Sinds 1975 maken wij deze bal van 320 gram
varkensvlees
Geserveerd met jus, brood en rauwkostgarnituur

€ 6,50

Avond kaart

Verkrijgbaar vanaf 16.30
m.u.v. zon- en feestdagen

- Voorgerechten Kipcocktail

€ 7,95

Garnalencocktail

€ 8,50

Brood plank

€ 4,25

Soep van de dag

€ 4,50

Met kip, sla en cocktailsaus
Met garnalen, sla en cocktailsaus
6 mini broodjes met kruidenboter, knoflookdip
en tomaten tapenade (2 personen)
Met brood en kruidenboter

Tomatensoep

Stevige soep
Met gesnipperde uitjes en balletjes
geserveerd met brood en kruidenboter

€ 4,50

Hoofdgerechten
- Maaltijdsalades -

Maaltijdsalade kipfilet
Maaltijdsalade garnalen
Maaltijdsalade vegetarisch

€ 10,95
€ 12,75
€ 9,50

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met brood, kruidenboter
en een dressing naar keuze.

- Vleesgerechten -

Onderstaande gerechten worden geserveerd met friet, aardappelkrokettten,
gekookte of gebakken aardappelen en rauwkostgarnituur

Kipsatéspiezen

€ 13,50

Kippendijfilet

€ 13,95

Gemarineerde kipfilet met satésaus en gebakken uitjes
Met gebakken paprika en chilisaus

Schnitzel italiano

Schnitzel met gebakken uien, champignons en
paprika, overbakken met kaas

€ 15,95

Schnitzel

€ 13,25

De klassieker, gepaneerd varkensvlees, geserveerd met jus
- Warme sauzen Romige champignonsaus, zigeunersaus
zachte pepersaus, satésaus

€ 2,25

Hoofdgerechten
Varkenshaas medaillons

€ 17,50

Entrecote

€ 18,95

Biefstuk van de haas

€ 22,95

Het mooiste stuk varkensvlees, geserveerd met jus

Mals rundvlees van de dunne lende
Door ons zelf uitgesneden, geserveerd met kruidenboter

Het beste stuk van het rund, door ons zelf uitgesneden
- Lekkers voor bij het vlees Gebakken uien en/of gebakken champignons

€ 2,25

Limburgs stoofvlees
''Limburgs zoërvleis''

Een typisch Limburgs gerecht
Gestoofd rundvlees met uien in zoetzure saus

€ 14,25

Menu's
Chauffeurs gehaktbal
Onze klassieker sinds 1975

€ 10,-

Deze jongen is voor veel chauffeurs al jaren een
goede reden om even bij ons langs te komen!
Gemaakt van 320 gram varkensvlees,
geserveerd met friet en appelmoes

Cordon bleu

Met ham en kaas gevulde varkens schnitzel

€ 16,95

Dit gerecht wordt geserveerd met aardappel kroketten en groente v/d dag

Gebakken visfilet

Pangasiusfilet in een krokant gepaneerd jasje

€ 16,95

Dit gerecht wordt geserveerd met aardappel kroketten,
warme peren en remouladesaus

Spaghetti bolognese

Gemaakt van 100% rundergehakt

€ 9,95

Dit gerecht wordt geserveerd met geraspte kaas en een frisse salade

Chauffeursmenu

Dagelijks wisselend 3 gangen menu
Wij vertellen u graag wat vandaag op het menu staat!

€ 17,95

Verkrijgbaar van maandag tot en met vrijdag
Niet verkrijgbaar op zon- en feestdagen

Menu's
Spareribs

Langdurig gemarineerde varkensrib,
om je vingers bij af te likken!

€ 17,95

Dit gerecht wordt geserveerd met friet, frisse salade
en een sausje naar keuze: knoflook-, cocktail- of chilisaus

- Lekker voor erbij -

Uienringen

€ 3,50

Witte kool salade

€ 2,25

Groenten

€ 2,25

Gebakken aardappelen
Aardappel kroketten

€ 3,50
€ 3,00

8 uien in een krokant jasje met chilisaus
Romige koolsalade met rozijnen

Keuze uit: groente v/d dag, erwten en wortelen,
peren met kaneel, frisse salade of appelmoes

Mayonaise, curry of ketchup

- Friet en snacks -

Friet
Friet speciaal
Frikandel of kroket
Frikandel speciaal
Friet met kroket of frikandel
Friet met frikandel speciaal

€ 0,65

€ 2,75
€ 4,25
€ 2,25
€ 3,00
€ 4,75
€ 5,50

- Voor onze kleine gasten -

Pannekoek met poedersuiker
Friet met appelmoes en een snack

€ 5,25
€ 5,95

Friet met kipschnitzel

€ 9,50

Keuze uit kroket, frikandel of kipnuggets
Met appelmoes en rauwkostgarnituur

Nagerechten
Crème brûlée

Met vanille ijs en slagroom

€ 5,95

Vanille ijs

€ 4,50

Aardbeien ijs

€ 4,50

Stracciatella ijs

€ 4,50

Trio ijs

€ 4,50

Vanille ijs met warme kersen

€ 5,95

Kinder ijs

€ 3,50

3 bollen vanille-ijs, slagroom en een saus naar keuze
2 bollen aardbeienijs, 1 bol vanille-ijs,
aardbeiensaus en slagroom

2 bollen straciatellaijs, 1 bol vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom
1 bol; aardbeien, straciatella en vanille,
slagroom en saus naar keuze

3 bollen vanille-ijs, warme kersen en slagroom

1 bol vanille-ijs, 1 bol aardbeienijs, aardbeiensaus en slagroom

Drank/Borrelkaart
- Frisdrank Cola, 7 up, fanta, spa blauw of rood
€ 2,30
Halve liter cola, 7up, fanta,
€ 5,00
spa blauw of rood
Flesje; cola zero, cassis of rivella
€ 2,45
Flesje; Ice tea green, tonic of bitter lemon € 2,45
Ice tea lemon sparkling
€ 2,50
Appelsap
€ 2,50
Vers geperste jus d'orange
€ 3,00
Flesje chocomel
€ 2,50

- Sterk alcoholische dranken Jonge jenever, vieux, bessen jenever
Jägermeister, beerenburger
Baileys, tia maria, campari
Sherry, rode port
Whiskey, bacardi, wodka
Franse cognac
Underberg

€ 2,50
€ 2,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 4,00
€ 5,00
€ 3,00

Drank/Borrelkaart

Borrelnootjesmix €1,50
Een pannetje vol!

8 Uienringen

€3,50

Met chilisaus

Picanti & augurk €3,25
Met mosterd

Mini broodjes plank €4,25
6 mini broodjes met kruidenboter,
knoflookdip en tomaten tapenade
(2 personen)

6 Borrelmaatjes

XL minisnacks met
mayonaise en chilisaus

€4,75

Borrelplank ''Fûes'' €14,50,-

Alles wat hier boven staat, maar dan op 1 plank!

- Bieren -

Van het fust:

Lindeboom 20cl €2,30
Lindeboom 30cl €3,10
Lindeboom 50cl €5,00
Speciaalbieren van Gouverneur:

Speciale 140
Gouv. Blond
Gouv. Dubbel
Gouv. Tripel
Stout op hout

€2,90
€3,40
€3,40
€3,70
€4,00

Uit fles:

Lindeboom pils
Hertog Jan pils
Lindeboom 0,5%
Lind.oud bruin
Venloosh Wit
Radler citroen
0,0% of 2,0%
Radler kers
0,0% of 2,0%
Liefmans fruitesse

€2,40
€2,65
€2,40
€2,40
€3,20
€2,70
€2,70
€3,50

- Wijnen Huiswijn

glas € 3,25

fles € 13,75

Zoete witte

glas € 3,75

fles € 16,25

Antonia de montsegur

glas € 3,75

fles € 16,25

Droge witte, rosé of rood

Droge witte, of soepele rode

