Pannenkoeken
Nog ambachtelijk in de koekenpan met
roomboter gebakken!
Kinderpannenkoek (kinderen t/m 11 jaar )

5.95

Met stroop en poedersuiker op tafel, verrassing

Extra ingrediënt alleen bij kinderpannenkoek:
spek, appel, kaas, ham of ananas

per soort

0.75

Naturel, poedersuiker en stroop op tafel

7.95

Kaas

8.95

Champignons

8.95

Champignons en kaas

9.95

Appel

8.95

Appel en spek

9.95

Spek

8.95

Spek en kaas

9.95

Ham

8.95

Ham en kaas

9.95

Ananas

8.95

Ananas, ijs en slagroom
Warme kersen

10.95
9.45

Warme kersen, ijs en slagroom

Poffertjes
Poffertjes met poedersuiker en roomboter

8 stuks: 5.95 - 16 stuks: 11.75

Salade bij uw pannenkoek:
Gemengde Salade als extra bijlage: 4.45
Als apart gerecht 5.95

Heeft u een allergie “Meld het ons !”

11.45

Pannenkoeken
Nog ambachtelijk in de koekenpan met
roomboter gebakken!
Hollandse aardbeien (alleen in het seizoen)

9.95

Aardbeien, ijs en slagroom (alleen in het seizoen)

11.95

Shoarma

11.95

Met kaas en knoflooksaus

Bolognaise

11.95

Met bolognaise saus en kaas

Brabantse

11.95

Met spekjes, ui en champignons

Vegetarische

11.95

Met champignons, prei, ui en kaas

Boeren

11.95

Gevuld met aardappelen, spek, ui en groente

Limburgse

11.95

Met bloedworst, appel en ui

Gerookte zalm

11.95

Met kruidenmayonaise

Pizza Pannenkoek

11.95

Met ui, champignons, paprika, salami en kaas

Bali

12.95

Met stukjes kip, satésaus, gedroogde uitjes en atjar

Crasborn

12.95

Met romige kipragout

Abdij

13.95

Met lamragout

Maastricht

13.95

Met heerlijk Limburgs “Zoer Vleisj”

Poffertjes
Poffertjes met poedersuiker en roomboter

8 stuks: 5.95 – 16 stuks: 11.75

Salade bij uw pannenkoek:
Gemengde Salade als extra bijlage: 4.45
Als apart gerecht 5.95

Heeft u een allergie “Meld het ons !”

Nagerechten
“Dame Blanche”

7.75

Straciatelle roomijs overgoten met warme chocoladesaus
en slagroom

Coupe “Cerises”

7.95

Vanille en kaneelijs met warme kersen en slagroom

Coupe Aardbeien (alleen in het seizoen)

8.95

Verse aardbeien met vanille- & aardbeienijs,
vanillesaus en slagroom

Huisgemaakte tiramisu

8.95

Met chocolade ijs, karamelsaus en slagroom

Trio van crème brulée

8.95

Een heerlijke combinatie van 3 soorten
crème brulée (vanille, walnoot en pistache)

Chocolade Bavaroistaartje

7.95

Met kokosijs en slagroom

Kinderijsje “Barry”
Een vrolijke olifantje dat dol is op roomijs

Senioren ijsje (uitsluitend voor personen ouder dan 60 )
5.95
Vanille ijs met vruchtjes, vruchtensaus en slagroom

Heeft u een allergie “Meld het ons !”

5.75

Soepen
Limburgse mosterdsoep (specialiteit van ‘t huis)

5.45

Tomatensoep, met gehaktballetjes

5.45

Uiensoep, gegratineerd met brood en kaas

5.95

Thaise kerriesoep met kokos

5.75

Soepen worden geserveerd met brood en boter

Ruim belegde stokbroodjes* (tot 17.00 u.)
Tonijnsalade met saladegarnituur

6.75

Gerookte Zalm met kruidenmayonaise

6.95

Gezond, met ham, kaas, ei en rauwkost

6.75

Thorn, met warme Brie, spek en honing

6.95

Bolognaise gegratineerd met Parmezaanse kaas

7.25

Eiergerechten * (tot 17.00 u.)
Uitsmijter ham en/of kaas

7.95

Uitsmijter “Crasborn” met spek en kaas

8.25

Omelet met Champignons

7.95

Boeren Omelet (spek, groenten en aardappeltjes)

8.45

Lunch gerechten

(tot 17.00 u.)

Tosti “Hawaï” (ham, kaas en ananas) *

6.45

Pasteitje met kipragout en saladegarnituur
Frites bij pasteitje + 2.50

6.95

Vleeskroketten (2 stuks) met brood *, saladegarnituur 7.25
Met frites i.p.v. brood + 2.00
Spaghetti met vis-tomatensaus en Parmezaanse kaas
Geserveerd met een kleine gemengde salade

8.95

Huisgemaakte Lasagne met een gemengde salade

10.45

Saté van varkenshaas met frites en saladegarnituur

11.95

Runderbiefstuk met brood * en saladegarnituur
Met frites i.p.v. brood + 2.00

12.95

Gepaneerde scholfilet met frites, remouladesaus
en saladegarnituur

10.95

*Keuze uit wit of bruin brood
Heeft u een allergie “Meld het ons !”

