Middag en avondkaart te bestellen tot 20.00u

Fingerfood
Bitterballen
8 stuks keuze uit kipsaté, goulash of rund

€ 5,30

Starters
Stokbrood met kruidenboter

€ 3,75

Huisgemaakte loempia`s
met chilisaus

€ 3,95

Bruchetta vega
met tomaat, basilicum en grana padano

€ 4,50

Bruchetta Parmaham
met tomaat, parmaham, basilicum en grana padano

€ 4,95

Bruchetta Zalm
met tomaat, zalm, basilicum en grana padano

€ 4,95

Gefrituurde scampi`s
4 stuks in tempura korst met knoflooksaus

€ 7,95

Soepen
Dagsoep
vraag naar onze wisselende dagsoep

€ 4,90

Tomatensoep
met een scheutje room en basilicum

€ 4,95

Pikante Thaise kippensoep
kokosmelk, citroengras, rode curry en koriander

€ 5,30

Runderbouillon
met groentegarnituur

€ 4,90

Carpaccio en voorgerechten
Gebakken scampi`s

€ 10,55

met uien, cajunkruiden en kreeftensaus
Rundercarpaccio

€ 10,20

dun gesneden runderfilet op een salsa van verse kruiden
met parmezaanse kaas, gedroogde tomaten, olijven, rucola
en pijnboompitten

Maaltijd salades

Salade Quatro formaggi
€ 13,90
gemengde sla, mozzarella, val dieu, blauwe bergader schimmelkaas,
parmezaanse kaas, cherrytomaten, croutons en pijnboompitten
Salade Val-Dieu
gemengde sla, gekarameliseerde “val-dieu”, walnoten,
komkommer, tomaat en croutons

€ 13,90

Salade Nicoise
gemengde sla, tonijn, uien, olijven, ansjovis,
gekookt ei en haricots verts

€ 12,40

Salade gerookte forel
gemengde sla, gerookte forel, appel, komkommer,
rode uien en kappertjes

€ 13,25

Salade Berg en Dal
gemengde sla, gebakken spek, champignons, uien,
komkommer en cherry tomaten

€ 12,80

Pizza
Margarita
tomatensaus en mozzarella

€ 7,50

Salame (pikant)
tomatensaus, mozzarella en pikante salami

€ 9,10

Lucca
tomatensaus, mozzarella, ham, salami, champignons en olijven

€ 9,65

Hawaii
verse ananas, ham, tomatensaus, mozzarella en beemsterkaas

€ 9,90

Mare
Zeevruchten, scampi`s, knoflook, tomatensaus en mozzarella

€ 10,95

Berg & Dal
€ 10,60
Parmaham, Feta, uien, champignons, rucola, grana Padano en mozzarella
Tonno
tonijn, feta, uien, olijven, mozzarella en tomatensaus

€ 11,50

Athena
tomatensaus, mozzarella, kruidig kippenvlees, uien,
rucola, cherrytomaten en tzatziki

€ 11,75

Vega Dream
Tomatensaus, mozzarella, paprika, knoflook, schapenkaas,
champignons, uien, broccoli en grana padano

€ 11.25

Calzone ( pikant )
Ham, salami, champignons, tomatensaus en mozzarella

€ 10,35

Taco
tomatensaus, mozzarella, kruidig rundergehakt, rucola,
komkommer en tzatziki

€ 11,25

Quatro fromaggi
Tomatensaus, mozzarella, bergader blauwe schimmelkaas,
rucola, brie en grana padano

€ 11,25

Verse pasta
Spaghetti bolognese
tomatensaus met rund-varkensgehakt, wortel en grana padano

€ 10,20

Spaghetti alla carbonara
spek, room, ei, rucola en grana padano

€ 10,20

Tagliatelle al tachino
kipfilet, champignons, rucola, broccoli,grana padano en basilicum

€ 11,30

Tagliatelle pescada
zalm, victoriabaarsstukjes, scampi`s, cherrytomaten,
rucola, grana Padano, en lichte dille roomsaus

€ 11,40

Tagliatelle Mare
zeevruchten, scampi`s, knoflook, rucola, cherrytomaten,
grana Padano en tomat/knoflooksaus

€ 11,35

Papardelle Berg & Dal
kipfilet, champignons, knoflook, rucola, parmaham,
gedroogde tomaten, grana padano en basilicum

€ 11,30

Papardelle Argentina
Argentijnse bief, tomaat/knoflooksaus,
rucola, parmaham, cherrytomaten en grana padano

€ 12,80

Spinazie / mascarpone ravioli
cherrytomaten, rucola, knoflook, schapenkaas en grana padano

€ 10,20

Vleesgerechten
Varkenshaas in satésaus

€ 20,25

Spareribs “500 gram”

€ 20,25

met tzatziki of cocktailsaus

Argentijnse steak “200 gram”

€ 22,50

met peper- stroganoff- of champignonroomsaus of gebakken champignons

Varkenshaas “200” gram”

€ 19,95

met peper- stroganoff- of champignonroomsaus of gebakken champignons

Schnitzel Berg & Dal “200 gram”

€ 17,25

met peper- stroganoff- of champignonroomsaus of gebakken champignons

Hoenderfilet Suprême “200 gram”

€ 18,10

met bombay (kerriesaus met vruchten) of champignonroomsaus

Limburgs stoofpotje
op zoet/zure basis met rundvlees en uien

€ 17,25

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, gekookte kriel of rijst,
salade- en warme groente garnituur

Vegetarische gerechten
Gemarineerde schapenkaas

€ 13,95

tomaten, uien, olijven en oregano. Frites en groentegarnituur

Huisgemaakte quiche

€ 14,95

met roomkaas, broccoli en cashewnoten. Frites en groentegarnituur

Spinazie / mascarpone ravioli

€ 10,20

cherrytomaten, rucola, knoflook, schapenkaas en grana padano

Pizza Vega Dream

€ 11,25

Tomatensaus, mozzarella, paprika, knoflook, schapenkaas,
champignons, uien, broccoli en grana padano

Vegetarische Beyond burger (100% smaak, 0% vlees)
Huisgemaakte kappertjes/mosterd mayonaise, tomaten, rucola, tomaten,
uien, kaas en frites

Vegetarisch 3-gangen keuzemenu € 19,50
Tomatensoep
Of
Bruchetta met tomaat, basilicum en grana padano
***
Huisgemaakte quiche
Of
Vegetarische Beyond burger
***
Sorbetijs met vers fruit
Of
Huisgemaakte parfait

€ 13,50

Visgerechten
€ 21,80

Zalmfilet “200 gram”
met dillesaus of tomaat-knoflooksaus

€ 19,50

Victoriabaarsfilet “200 gram”
met dillesaus of tomaat-knoflooksaus

3-gangen dagmenu € 21,50
Keuze tussen vis en vlees in hoofdgerecht

3-gangen dagmenu naar eigen keuze € 35,50
Stel uw favorieten gerechten samen

3 gangen wandel keuzemenu € 25,50
Runderbouillon
of
Tomatensoep
***
Varkenshaas
met peper- of champignonroomsaus
Of
Zalmfilet
met dillesaus of tomaat-knoflooksaus
***
Tiramisu
of
Dame Blanche

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, gekookte kriel of rijst,
salade en warme groente garnituur

3 gangen pizza-pastamenu € 20,50
Thaise kippensoep
of
Bruchetta naar keuze
***
Pizza
naar keuze
Of
Pasta
naar keuze
***
Mousse duo van witte en pure chocolade
of
Vanille ijs met boerenjongens

Kindergerechten
Frites met frikandel

€ 5,50

met appelmoes en ketchup

Frites met kroket

€ 5,50

met appelmoes en ketchup

Kinderpizza margarita

€ 5,50

tomatensaus en mozzarella

Kinderpizza Salame

€ 6,00

tomatensaus, mozzarella en salami

Kinderpizza hawaii

€ 6,00

tomatensaus, mozzarella en ananas

Kinder Spagetti bolognese

€ 5,50

Desserts en speciale koffie’s
Tiramisu

€ 5,50

Lauwwarm chocoladegebakje

€ 6,50

met bolletje vanille-ijs en slagroom

Huisgemaakte parfait met slagroom

€ 6,00

Mousse Duo

€ 6,00

van witte en pure chocolade en slagroom

IJskoffie

€ 6,00

1bol vanille gelato, 1 bol mokka gelato, slagroom en espressokoffie

Dame Blanche vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

€ 6,00
€ 6,00

Vanille ijs met warme kersen en slagroom

€ 6,20

Vanille ijs met vers fruit, aardbeiensaus en slagroom

€ 6,20

Vanille ijs met boerenjongens

€ 6,00

mokka-ijs met chocoladesaus en slagroom

€ 6,00

Mokka ijs met warme kersen en slagroom

€ 6,20

Sorbetijs met vers fruit, aardbeiensaus en slagroom

€ 6,20

Kinderijsje – 1 bol vanille ijs met aardbeiensaus

€ 4,20

Limburgse koffie – koffie met Els La Vera en slagroom

€ 5,50

Irish coffee – koffie met Irish Whiskey en slagroom

€ 6,50

French coffee – koffie met Grand Marnier en slagroom

€ 6,50

Spanish coffee – koffie met Tia Maria en slagroom

€ 6,50

Italian coffee – koffie met Amaretto en slagroom

€ 6,50

Warme Chouffe likeur met slagroom

€ 6,50

Creme brule met bolletje vanille ijs

