VOORGERECHTEN
BROOD MET SMEERSELS
Lauwwarm brood met diverse huisgemaakte smeersels

7,50

BRUSCHETTA
Vier sneeën geroosterd brood, tomaten tapenade en Parmezaanse kaas

7,50

CARPACCIO VAN OSSENHAAS
11,50
Dungesneden ossenhaas, truffelcrème, balsamico, rucola, pijnboompitten,
gemarineerde olijven, zongedroogde tomaat, komkommer en Parmezaanse kaas
CARPACCIO VAN TONIJN
Dungesneden tonijn, kappertjes, rucola, zongedroogde tomaat,
Parmezaanse kaas en limoenmayonaise

14,50

SALADE CAPRESE
Plakken tomaat en buffelmozzarella, rucola, kruidenolie en balsamico

9,50

7,00
GEGRATINEERDE UIENSOEP
Huisgemaakte uiensoep met Alfa Krachtig Dort, gegratineerd met brood en kaas

TOMATENSOEP
Huisgemaakte tomatensoep met een vleugje room en verse kruiden

7,00

SOEP VAN HET SEIZOEN
Vraag onze bediening naar de soep van het seizoen

7,00

TAPAS VOOR 2
Zeven verschillende gerechten geserveerd met brood

24,50

LEKKERE TREK
LUXE BITTERBALLEN
8 bitterballen met franse mosterd

6,50

SNACK MIX
10 snacks met mayonaise en chilisaus

6,50

BIERPLANK
Kaas, salami, gefrituurde uienringen, bitterballen, zilveruitjes, augurk,
gehaktbrood naar recept van tante Wies, mosterd en
Alfa-mosterdmayonaise

14,50

NACHOS
Cheddarkaas, crème fraîche, guacamole- en salsadip

9,00

NACHOS GEHAKT
Gehakt, cheddarkaas, crème fraîche, guacamole- en salsadip

10,50

HOOFDGERECHTEN
'ZOERVLEESJ’
Limburgse specialiteit naar het recept van tante Wies met een vleugje Alfa
Krachtig Dort. Geserveerd met een kleine gemengde salade.

15,50

SATÉ
Gemarineerde spies van varkenshaas, satésaus, atjar, gebakken
uitjes en kroepoek. Geserveerd met een kleine gemengde salade.

16,00

HAMBURGER SJIEK
Burger, spek, kaas, tomaat, sla, ui, ketchup en mayonaise.
Geserveerd met een kleine gemengde salade.

14,50

STEAK BEERKOMPANIE
Gebakken steak. Geserveerd met warme groenten en saus naar keuze.
ENTRECOTE
Gegrilde entrecote. Geserveerd met warme groenten en saus naar keuze
SPARERIBS
Gelakt met een huisgemaakte Alfa herfstbok marinade
Geserveerd met een kleine gemengde salade.
SCHNITZEL
Schnitzel gemaakt van varkensvlees. Geserveerd met warme
groenten en saus naar keuze.

19,50
21,50
19,50

17,50

BIJ ONZE VISGERECHTEN HEEFT U NAAST DE KEUZE UIT FRIET OF AARDAPPELS MET
MAYONAISE OOK DE KEUZE UIT TAGLIATELLE.
NOORSE ZALM
Op de huid gebakken Noorse zalm. Geserveerd met warme
groenten en een witte wijnsaus met een vleugje Alfa ongefilterd Puur.

18,50

VIS VAN DE DAG
Vraag onze bediening naar het visgerecht van de dag.
Geserveerd met warme groenten.

18,50

SALADES
SALADE CARPACCIO
Gemengde salade, dungesneden ossenhaas, truffelcrème, balsamico,
pijnboompitten, gemarineerde olijven, zongedroogde tomaat,
komkommer, Parmezaanse kaas, croutons

SALADE BEERKOMPANIE
Gemengde salade, gemarineerde lauwwarme kip, spek, cashewnoten,
croutons, appel, tomaat, komkommer en limoenmayonaise

SALADE OSSENHAASPUNTJES op Oosterse wijze
Gemengde salade, gebakken ossenhaaspuntjes in teriyakisaus, tomaat,
komkommer, rode ui en croutons,taugé,sesam

SALADE VAL-DIEU
Gemengde salade, tomaat, komkommer, lauwwarm Val-Dieu kaasje,
walnoten, croutons en limoen-honing mayonaise (vega)

13,50

13,50

13,50

13,50

VOOR DE KLEINTJES
KINDERPASTA
Pasta, kip met tomatensaus

7,50

TOSTI CLASSIQUE
Ham, kaas en ketchup

5,50

KINDERGERECHT KIPNUGGETS/ FRIKANDEL/ KROKET
Kipnuggets/frikandel/kroket, friet, salade, appelmoes en mayonaise

7,50

KINDERSCHNITZEL
friet, salade, appelmoes en mayonaise (100 gram)
saus naar keuze: champignonsaus, pepersaus of stroganoffsaus

9,50

KINDERGERECHT KIBBELING
friet, salade,ravigotesaus, appelmoes en mayonaise.

9,50

5,00

KINDERIJS MET VERRASSING
IJs met slagroom en discodip

VEGETARISCHE
GERECHTEN
VEGETARISCHE PASTA
Pasta met verse groenten en gebakken champignons, rucola en
Parmezaanse kaas in een romige tuinkruiden-saus

12,50

MEDITERAANSE PENNE UIT DE OVEN
Penne, zongedroogde tomaten, mozarella, knoflook, Provençaalse kruiden
gegratineerd met Parmezaanse kaas. Geserveerd met brood.

14,50

KNAPZAKJE VAL-DIEU
Knapzakje van Val-Dieu kaas en filodeeg, balsamico, pijnboompitten,
warme groenten, friet en mayonaise

14,50

VEGETARISCHE HAMBURGER
Vegetarische soja burger, kaas, tomaat, sla, ui, friet,
ketchup en mayonaise

14,50

DESSERTS
DAME BLANCHE
Vanille-ijs, huisgemaakte warme chocoladesaus en slagroom

6,50

CRÈME BRÛLÉE
Crème brûlée met vanille-ijs, een vleugje Alfa Likeur en slagroom

7,50

WITTE CHOCOLADEPARFAIT
Witte chocoladeparfait, chocolade-crumble en slagroom

7,50

COUPE SALTED CARAMEL
Vanille-ijs, huisgemaakte salted caramelsaus en slagroom

6,50

GOOD TO KNOW
Bij al onze vlees en vis hoofdgerechten
heeft u de keus uit:
Friet of Roseval aardappelen
Pepersaus, champignon-roomsaus of
stroganoffsaus.

U kunt uw eigen 3-gangen menu
samenstellen uit de gerechten met een
bierpulletje erbij voor

€27.50,-

