


Roerei met spek 2 eieren



Klassiek ontbijt



Good Vibes ontbijt



Ochtendgloren















Gourmet Ontbijt















Portie groene en zwarte olijven




















Vegetarische plank (2P)



Plank om te delen (2P)



Portie gemengd
Portie lokale kazen






Portie charcuterie



Dagsoep met brood



Kaaskroketten met parmezaanse (3 stuks)



Garnaalkroketten (3 stuks)



Duo van kaaskroket en garnaalkroket



Gerookte zalm, verse kruiden en toast









Salade met, warme gegratineerde geitenkaas









Caesar salade met gegrilde kip en croutons









Salade met gerookte zalm



Croque vegetarisch (Romeins)

































































































































Croque madame



















Croque-Haspengouw met lokale appelen


















































Tagliatelle met seizoengroenten, pesto en sumak




Spaghetti bolognaise
Fish & Chips
























































Croque monsieur

Club Sandwich: kip, verse tomaten, gegrild spek

























Gebakken zalm met bearnaise















Bistro burger

















Chicken burger



















Chateaubriand (filet pur)





















Assortiment sauzen



Limburgse balletjes



























Romeinse balletjes

















































Koninginnenhapje
Portie aardappelen



Portie aardappelkroketen

















Portie puree
Portie friet
Mosselen natuur

















Mosselen met witte wijn

















Mosselen met look

















Mosselen provençaals

















Fishsticks (kids)









































































Limburgse balletjes (Kids)



Koninginnenhapje (Kids)



Croque uit het vuistje (Kids)



Spaghetti bolognaise (Kids)





Chocolademousse





Crème brulée



VRUCHTENSALADE


















Coupe Dame blanche (Kids)







Coupe Dame blanche







Coupe Bresiliënne







Coupe vers seizoensfruit (Kids)



Coupe vers seizoensfruit



Extra portie slagroom
Pannenkoek met suiker







Pannenkoek met siroop







Pannenkoek met ijs en chocoladesaus







Pannenkoek met gekarameliseerde appel







Pannenkoek met chocolade







Pannenkoek home made







 = Allergenen
 = Mogelijke sporen van allergenen.

Weekdieren



Spiegelei met spek 2 eieren



Lupine







Verwenontbijt Nordic

Sesam



Mosterd



Selderij



Para noten



Pecannoot



Cashewnoten



Walnoten



Hazelnoten



Amandelen






Zwavel & sulfiet

Macademia noten

pistache noten

Peulvruchten / noten

Lactose / melk

Pinda / aardnoten



Vis

Soja



Verwenontbijt 2 spiegeleieren

Ei

Schaaldieren

Kamut

Spelt

Haver

Gerst

Rogge

Tarwe

Glutenbevattende granen
Croissant met boter













Elke dag bereiden we voor u duizenden gerechten in onze keuken. Het kan gebeuren dat tijdens die bereidingen bepaalde ingrediënten in contact komen met
allergenen en met andere ingrediënten. Bovendien is de samenstelling van de gerechten onderhevig aan verandering. We danken u van harte voor uw begrip.
Indien u informatie wenst over de voedingswaarden van een bepaald product, gelieve u tot het personeel van het restaurant te wenden.

