SOEP

LUNCH

Geserveerd met stokbrood

Geserveerd tot 17:00!

Franse uiensoep
(onze specialiteit!)

STOKBROOD

Soep van de dag (

Here or takeaway!
Kaas

€ 3,70

Ham

€ 3,70

Ham en kaas

€ 4,20

Pikante kip salade

€ 4,80

Huisgebraden gehakt

€ 3,70

Gezond ham en/of kaas

€ 4,80

Tonijnsalade

€ 4,80

WARM STOKBROOD
Pierre is ‘nne keuning!

€ 5,50
)

€ ...

TOSTI’S
Casino brood
Croque Monsieur
(tosti met ham en/of kaas)

€ 3,70

Croque Madame
(tosti met ham en/of kaas & een spiegelei)

€ 5,50

EIERGERECHTEN
Geserveerd op casinobrood
Uitsmijter ham en/of kaas
(twee spiegeleieren)

€ 6,30

Pierre
(huisgebraden gehakt, ui, sambal & kaas)

€ 4,80

Uitsmijter ham en/of kaas XXL
(drie spiegeleieren)

€ 8,50

T.M.P.
(tomaat, mozzarella & pesto)

€ 4,80

Spek met ei
(twee spiegeleieren)

€ 6,-

B.L.T.(C.)
(spek, sla, tomaat, cocktailsaus)
+ gerookte kip

€ 4,80

KROKETTEN

España
(chorizo, tomaat, ui & kaas)

€ 4,80

€ 6,30

SPECIALS

Geserveerd op casinobrood
Twee vlees kroketten

€ 6,30

Twee van Dobben kaas kroketten

€ 8,40

Twee garnalen kroketten

€ 8,40

Sjef’s specials...
Stokbrood carpaccio
(rundercarpaccio, sla, parmezaan, pittenmix,
truffelmayo)

€ 7,-

Stokbrood gerookte zalm
(gerookte zalm, sla, pittenmix, dillemayo)

€ 7,-

Gerechten gemarkeerd met een zijn of kunnen
vegetarisch geserveerd worden.
Alle gerechten zijn huisgemaakt, helaas kunnen onze
gerechten allergenen bevatten! Stel ons op de hoogte
van u dieetwensen en wij helpen u met uw keuze!

Twaalf uurtje
€ 8,50
( een kroket, ½ pierre & uitsmijter ham & kaas)
THIS IS WHAT WE ’ RE FAMOUS FOR

DINER

HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN

Twee stokjes saté van de haas
€ 11,Drie stokjes saté van de haas
€ 13,70
Vier stokjes saté van de haas
€ 16,40
(saté van de varkenshaas)
Kogelbiefstuk
€ 16,(met pepersaus, champignonsaus of kruidenboter)
Spare-ribs
€ 16,Hamburger (100% rundvlees)
€ 12,(met kaas + € 0,75, met bacon + € 0,75)
Gyros
€ 12,Gegrilde halve haan
€ 13,Maastrichts zuurvlees
€ 13,(onze specialiteit!)
Zalmfilet
€ 16,(geserveerd met dillesaus)
Vegetarische burger
€ 11,50

Geserveerd met salade en friet (of
brood)

SOEP
Geserveerd met stokbrood
Franse uiensoep
(onze specialiteit!)
Soep van de dag (

€ 5,50
)

€ ...

STOKBROODJES
Voor de “kleine” honger
Stokbrood huisgemaakte kruidenboter

€ 4,20

Stokbrood tomaten tapenade

€ 4,20

Stokbrood olijven tapenade

€ 4,20

Trio van tapenade en kruidenboter
€ 9,50
(tomaten tapenade, olijven tapenade & kruidenboter)

LASAGNE
Geserveerd met brood
Lasagne bolognese
Vegetarische lasagne

€ 9,50
€ 9,50

MAALTIJDSALADES
SALADES

Geserveerd met brood

Geserveerd met stokbrood
Salade gerookte zalm

€ 7,40

Salade carpaccio

€ 7,40

Salade feta

€ 7,40

EN...
Om te delen of alleen
Gegratineerde pikante nacho’s

€ 6,30

Gegratineerde champignons
(geserveerd met stokbrood)

€ 5,30

Twee “van Dobben” kaas kroketten

€ 7,40

Twee garnalen kroketten

€ 7,40

Gefrituurde calamaris ringen

€ 5,80

Salade gerookte zalm

€ 10,50

Salade carpaccio

€ 10,50

Salade feta

€ 10,50

Het is mogelijk de salades met friet te serveren,
hiervoor brengen wij € 1,- in rekening.
Voor de kids hebben wij altijd frikadellen, kroketten &
kipnuggets in huis! Wellicht één stok saté met friet?
Of natuurlijk écht Maastrichts zuurvlees met frietjes!
Alle voor € 6,80!

DESSERTS
Voor de laatste trek
Crème brûlée

€ 5,80

Chocolade moelleux

€ 5,80

Tartufo nero

€ 5,80

