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Warme gerechten

Real Irish beefburger met echte Cheddarkaas,    € 17,75
grove tomatenrelish en sweet pickle relish
Brochette van Varkenshaas sate deluxe (200 gram)    € 18,50
met een licht pikante pindasaus atjar tjampoer en kroepoek
Tournedos van diamanthaas, overheerlijk stukje rundvlees  € 21,75
geserveerd met pepersaus       
Zalmfilet met tuinkruidenkorst, geserveerd met saus Muscat  € 18,75

Alle bovenstaande gerechten worden geserveerd met frites, 
mayonaise en groentegarnituur

Lamsrackjes uit New Zeeland met rode port saus,     € 21,75
geserveerd met groene asperge en een tomaat mozzarella gratin

Spareribs huis gemarineerd, met 2 sausjes (bbq, en knoflook)  € 18,50
geserveerd met frites en salade garnituur  

Voor de kleine golfer

Keuze uit frikandel / kipnuggets / kroket met frietjes,    € 6,50
mayonaise en appelmoes   
Kinderijsje, 2 bolletjes vanille-ijs met slagroom en chocolade saus  € 4,25

Desserts 

Dame Blanche        € 7,50
Aardbei sorbetijs met verse aardbeien     € 8,25
Koffie compleet        € 7,75 

 vegetarisch

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot onze bedieningsmedewerkers. 
Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie / voedselintolerantie. 
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit 100% uit te sluiten

Food kaart



“Rijkelijk” ontbijt (tot 12.00 uur) / 12 -uurtje (tot 15.00 uur)

Ontbijt standaard       € 9,25
Vers gebakken chocolade croissant, wit boerenbrood en donker 
molenaarsbrood, zoet beleg, ham, kaas en scrambled eggs

Ontbijt deluxe          € 11,75
Vers gebakken chocolade croissant, wit boerenbrood en donker 
molenaarsbrood, zoet beleg, ham, kaas, gerookte schotse zalm en 
scrambled eggs geserveerd met een glaasje verse jus

12-uurtje        € 12,75
Soep van de chef, boerenbrood ham, molenaarsbrood kaas, 
“Saveurs” gehaktbrood, goulashkroket en spiegelei   

Lunchklassiekers tot 17.00 uur

Focaccia roll monsieur ham kaas      €  6,25
Focaccia roll madame ham, kaas en spiegelei      €  7,75
Focaccia roll caprese ham, tomaat, buffelmozzarella, pesto *  €  7,75

Twee ambachtelijke “van dobben” kroketten met brood   €  9,25
Twee goulash kroketten met brood     €  9,75
Twee garnalen kroketten met brood en cocktailsaus     €    13,75

Uitsmijter ham en/of kaas met brood     €  9,25
Omelet met spekjes, champignons met brood *    €  9,75
Toast champignons, licht pikant met spekjes en ui  *   €  9,75
Original clubsandwich met kip, bacon, ei, tomaat,    €  12,50
kaas  en cocktailsaus
      

Sandwich foccacia “Surf en Turf”      €  11,95
Duo van gerookte zalm met limoen mayonaise en ossenhaas 
carpaccio met pijnboompitten,Parmezaanse kaas en 
truffel crème op een focaccia roll

Gebakken Livar bloedworst  met appelpartjes.    €  9,75
Deze klassieker wordt geserveerd met echte Limburgse 
appelstroop en Toscaans brood 

Livar Limburgse kloostervarkens worden gehouden volgens een eerlijk concept met de 
kleinschaligheid en charme van toen en volgens de richtlijnen van nu en dát proef je! 
   

Kies voor het wit boerenbrood of het ambachtelijke donkere molenaarsbrood  bij 
onderstaande gerechten:

Gezond, ham, kaas, ei, tomaat en sla     € 7,75
Brie appel, met honing en notenmix *     € 8,50
Huisgemaakte tonijnsalade      € 8,75
Lauwwarme geitenkaas geglaceerd met appelstroop en notenmix * € 8,75 
Gerookte zalm, rode ui, kappertjes  en cocktailsaus   € 9,75

“Saveurs” Gehaktbrood met Limburgse mosterd   € 8,75

Het gehaktbrood is inmiddels landelijk bekend. Het wordt gemaakt van (h)eerlijk 
gehakt, Limousin rundvlees en Duroc varkensvlees. Met de hand gedraaid en omwikkeld 
met een krokant jasje van ambachtelijk brood paneer van de Bisschopsmolen. Eerlijk, 
ambachtelijk en duurzaam, dat proef je!   

Pasteitje met kippenragout, geserveerd met salade   € 11,75
Supplement frites        € 3,75

Soepen

Huisgemaakte, goed gevulde, tomatensoep     € 7,50
Vraag onze medewerkers naar onze wisselende dagsoep   € 7,25

Koude gerechten

Plankje met 2 soorten brood, huisgemaakte kruidenboter en tapenade * € 7,25
Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas en truffel mayonaise € 11,25    
Zalmcarpaccio met roquette salade en citroendressing   € 11,75
 
Beide carpaccio ’s kunnen ook uitgebreid worden naar een maaltijdsalade € 15,25 

Salades

Gemengde salade, met lauwwarme    voorgerecht € 12,50
kalkoenfilet, spekjes, champignons en pittenmix  hoofdgerecht  € 16,75

Salade met lauwwarme geitenkaas,    voorgerecht € 12,50
ananas mango chutney en notenmix    hoofdgerecht  € 16,75
geserveerd met een mango dressing *   

Gebakken scampi’s in een knoflookroomsaus   voorgerecht  € 13,75
geserveerd op een bedje van sla met olijfjes,   hoofdgerecht € 19,25
zongedroogd tomaatje en rode ui 

Salade Rijk van Margraten met diverse vissoorten  voorgerecht  € 13,25
Schotse zalm, gerookte makreel en forel    hoofdgerecht  € 18,50
  


