‘BOTTERWECK’ ONTBIJT

LUNCHGERECHTEN EN MEER…

Stevig ontbijt met bakkersbrood, roomboter bolletje geserveerd met

Pannenkoek naturel

gekookte achterham, kaas, jam, stroop, eitje, koffie of thee

Pannenkoek appel

Franse roomboter croissant met jam, Nutella, kaas of achterham

Pannenkoek spek

AMBACHTELIJKE ROOMBOTERBOL UIT EIGEN BAKKERIJ
Jonge kaas
Oude kaas
Gekookte achterham
‘Botterweck’ gezond
Rundvlees kroket of groente kroket (vegetarisch) met Gulpener mosterd
Bourgondisch gehakt met gulpener mosterd en uitjes Monegask

AMBACHTELIJKE BAGUETTES WIT/MEERGRANEN
Oude kaas verwend met piccallily en gecrushte noten
Huisgemaakte tonijnsalade in een gebalanceerde groentemix
Bourgondisch gehakt geserveerd met gulpener mosterd en uitjes Monegesk
‘Botterweck’ gezond
Baguette Botterweck gratin, Frans stokbrood met kruidencrème, kaas, ham, tomaat
en ui vanuit de oven
Italiaanse bol met brie uit de oven geserveerd met honing en walnoten
Italiaanse bol met met parmaham, zongedroogde tomaatjes, mozzarella en pesto

Panini italia met verse mozzarella, verse tomaat, groene pesto en rauwkost
Panini hete kip combinatie met zoete chilisaus, roomkaas en rauwkost
Huisgemaakte tosti met gekookte ham en jonge kaas
Huisgemaakte tosti ‘Hawaï’ met gekookte ham, jonge kaas en ananas
Salade met lauw warme kip en ananas
Salade ‘bourgondisch’ Limburg met val dieu kaas, spekjes, ui en champignons
Scharrelei-omelet naturel geserveerd met brood en roomboter
Scharrelei-omelet met gekookte ham en jonge kaas geserveerd met brood en roomboter
Scharrelei met spek en geserveerd met brood en boter
Uitsmijter geserveerd op bakkersbrood met ham en kaas
Bakkersbrood geserveerd met 2 rundvlees kroketten en Gulpener mosterd
Verse ambachtelijke, handgesneden frites geserveerd met 2 rundvlees kroketten
en Gulpener mosterd
Grootmoeders groentekroketten (2 stuks) geserveerd met brood en boter
Limburgs stoofvlees met verse friet, appelcompote en mayonaise

HUISGEMAAKTE SOEPEN

Big Club Sandwich met spek, tomaat, komkommer, ui, kipfilet en oude kaas

Rijk gevulde groentesoep geserveerd met brood, soepstengel en kruidencrème (vegan)

Originele Duitse currywurst met currysaus, geserveerd met verse frites

Toscaanse tomaten soep geserveerd met brood, room, soepstengel en kruidencrème (vegan)

Kippenpastei huisgemaakt (met verse friet €3,25 extra)

Klassieke Franse uiensoep geserveerd met brood, soepstengel en kruidencrème

Originele wienerschnitzel van de varkensbovenbil,

Stevige Hongaarse goulashsoep, geserveerd met gekookte ham op brood*

verse ambachtelijke, handgesneden frites en een saus naar keuze*

Stevige Hollandse erwtensoep met rookworst, geserveerd met gekookte ham op brood*

Saté van de haas, oriëntaalse satésaus, homemade frites en kroepoek

Aspergesoep op Limburgse wijze met brood, soepstengel en kruidencrème*

Cordon blue ‘Botterweck’ rijkelijk gevuld met brie, gekookte ham en homemade frites

*seizoensprodukt

Bloedworst met gekarameliseerde appeltjes, geserveerd met brood, boter en appelstroop
* U kunt kiezen uit de volgende warme sauzen: pepersaus, champignonroomsaus en zigeunersaus.
Ons assortiment van koude sauzen: mayonaise, curry, ketchup en Gulpener mosterd.

Wist u dat wij verse, ambachtelijke en hand gesneden frites serveren? Deze frites zijn van Nederlandse aardappelen
gemaakt en bevatten geen conserveringsmiddelen en/of E-nummers. Heerlijk vers, en dat proef je!

KINDERMENU’S

WARME DRANKEN

Frietjes met rundvlees kroket appelmoes en mayonaise

Koffie

Frietjes met een frikandel appelmoes en mayonaise

Cafeine vrije koffie

Kinder tosti met ham en kaas

Koffie verkeerd
Espresso

HUISGEMAAKTE TAART-, VLAAIPUNTEN EN GEBAK
Limburgse vlaaipunt rijst, appel, kers, abrikoos of kruimel
Zanddeeg/bladerdeeg bodem kers, appel, abrikoos of kruisbessen
Kase Torte diverse soorten
Aardbeien/bosvruchten punt
Rijstevlaai met slagroom en chocolade vlokken
Christoffel (kersen/schuim/chocolade slagroom)
Appel of abrikoos de luxe (met slagroom)
Schuimtaartpunt kersen of kruisbessen
Mokka, granache, Sacher, miserable, nougatine, marsepein per punt (botercrème)
Mailander kers of appel
Appeltaart
Schuim bokkepoot (gluten vrij)

Cappuccino latte
Cappuccino panna
Latte Macchiato
Irish coffee
Italian coffee
Spanish coffee
French coffee
Limburgse coffee
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Thee (diverse smaken)
Verse munt thee met honing

FRISDRANKEN
Sourcy rood/blauw 75 cl

WINTER SPECIALS
Warme appelbol
Warm saucijzenbroodje
Warme Brusselse wafels uit eigen bakkerij geserveerd met kersen,
slagroom en ijs van ijsmakerij
Warme apfelstrudel met vanillesaus, slagroom en ijs uit de ijsmakerij
Losse wafel of apfelstrudel

Sourcy rood/blauw
Ranja Fruitmix
Pepsi cola/Pepsi max
Sisi
7-up
Ginger ale
Crystal clear sparkling lemon
Royal club Cassis
Royal club bitter lemon
Royal club tonic
Rivella original
Lipton ice tea
Lipton ice tea green
Lipton ice tea peach
Verse jus
Royal club tomaten sap
Royal club verse appelsap
Fristi/Chocomel

ALLERGENEN
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten/producten allergenen bevatten.
Heeft u een allergie? Vraag dan onze medewerkers om advies.

Melk
Voor alcoholische dranken, vraag naar onze bier- of wijnkaart. We serveren helaas geen kraanwater.
Bij groepen die groter zijn dan 8 personen, maken we helaas geen gesplitste rekeningen op.

