
MENUKAART



Om een mooie dag te starten, 
met onze ontbijt jes:
Boerenyoghurt met honing, vers fruit 
en home made granola   8,95

Botterweck’s ontbijt met divers brood  
en vlees / kaas beleg, zoetigheid en  
een eitje van de kip   12,50

Brioche broodje, roomboter, fruit compote  
of chocolade pasta 3,00
 
Brioche broodje, roomboter met  
ham, salami, prosciutto of kaas  4,75

Special:  
Oosters ontbijt: licht pikante noedels  
met verse groente, kip en sesam 
(ook lekker als lunch!)  7,95

Huisgemaakte soepen
(met brood en boter!)

Delicaat en geraffineerd: schuimige  
kreeftensoep met kreeften garnituur  
en lente-ui   8,00

Winterse behaaglijkheid: rijkelijk  
gevulde huisgemaakte goulashsoep 8,00

Noch vlees, noch vis: schuimige gele  
linzensoep met venkel en pompoen-olie 8,00

Traditie, uit de oven: gegratineerde uiensoep 8,00

Pomodori soep (vegan)  8,00

Botterweckse ‘‘minestrone’’ soep (vegan)   8,00

Brunch / Lunch
(keuze uit brioche broodje of boterhammen, wit of 
bruin) 

Oude kaas, pastrami met pesto en  
rucola, zongedroogde tomaten en  
zonnebloempitten  9,50

Huisgemaakte verse tonijnsalade met  
romeinse salade 9,50

Voor echte lekkerbekken: mooie rauwe ham  
met frisse waldorfsalade, pistache nootjes  
en parmezaanse kaas  
(Psst, echt een topper!) 9,75

Avocado met cherry tomaten, komkommer,  
rucola en doperwten (vegan) 8,50

Sandwich met ontbijtspek, kip, tomaat  
komkommer, bleekselerij en kreeft  
met limoenmayo  12,50

Warme en koude dranken
Koffie 2,45
Espresso 2,55
Dubbele Espresso 4,10
Decafe 2,75
Koffie verkeerd 2,80
Cappuccino melk / slagroom 2,95
Latte Macchiato 3,50
Irish Coffee 5,95
Italian Coffee 5,95
French Coffee 5,95
Spanish Coffee 5,95
Limburgse Coffee 5,95
Thee 2,55
Verse munt thee met honing 3,25
Cacao “Botterweck” (kop hete volle melk  
met echte chocolade om te smelten!)  4,00
Cacao “Botterweck” met caramel  4,50
Cacao “Botterweck” met amaretto  4,50
Cacao “Botterweck” met rum  4,50
Sourcy rood / blauw 2,50
Pepsi / Pepsi Max 2,50
Sisi 2,50
7-up 2,50
Ginger ale 2,60
Cassis / Bitter lemon / Tonic 2,60
Rivella 2,60
Ice tea / Ice tea green 2,75
Appelsap 2,70
Fristi / Chocomel 2,60
Volle melk 2,40
Verse Jus 3,50 

Alcoholische dranken
Peroni Nastro Azzurro 3,85
Peroni 0,0% 3,50
Peroni Radler 2,0% 3,55
Grolsch Radler 0,0% 3,50
Grimbergen Blond  4,60
Grimbergen Dubbel 4,60
Grimbergen Tripel 4,95
Grolsch Weizen 0,45L 6,00
Rode huis wijn 4,25
Witte huis wijn 4,25
Rose 4,25

Voor ons dagelijks vers gemaakt gebak en/of vlaaien, zie 
onze vitrine.

Heeft u een allergie? Meld het ons! 
Voor allergenen informatie kunt u zich wenden tot onze 
medewerkers. De allergenen informatie kan ofwel direct 
door onze medewerkers of via check bij de keuken/
ijsmakerij/banketbakkerij aan u mondeling gegeven worden.

Omelet van geklopt scharrelei met bacon  9,50

Toast met gebakken kip, spek, champignons,  
uitjes en krokante quinoa 9,75

Toscane: caprese uit de oven, met pesto  
en coppa. Garnituur van tomaat, mozzarella,  
basilicum en olijfolie 9,95

Smaak van Italië: prosciutto met pesto en  
mozzarella 8,95

Neusje van de zalm: verse gerookte zalm 9,95

Goud van oud, “Tosti Botterweck” 6,75
 
De gezonde smaakmaker: ham, kaas, 
een eitje, ui, komkommer en tomaat 8,50

Limburgse passie: traditioneel Limburgsch  
stoofvlees met friet 13,50

Met passie… en uniek
Eggs benedict: gegrild brioche broodje  
met gerookte zalm, gegrilde bacon, garnituur  
en een gepocheerd ei 14,50

Pauzeplankje met z ’n 2en
Plank met prosciutto, olijven, pesto, rucola,  
chorizo kroketten, 2 verrassing’s soepjes,  
cremonese salami, brood (per plank!)   17,95

Voor onze helden van morgen  
(maar ook voor onze helden van nu, hoor!)

Pancakes met chocoladepasta of jam 6,95

Pancakes met ons ambachtelijk ijs en slagroom 7,75

Pancakes met gemengd vers fruit en slagroom  7,75


