Om mee te beginnen
Portie gemengde olijven

€

3,50

Brood compleet (V)
Luxe broodplank met diverse wisselende broodsmeersels

€

6,95

Nederweerter Peelham

€

7,50

Paddenstoelen sandwich

€

8,50

Duo van coquilles en scampi

€ 12,25

Nacho’s gekruid gehakt evt.

€

Carpaccio van heerlijk mals rundvlees

€ 12,25

Combinatie van Nederweerter Peelham evt.

€

9,95

Stoofpotje van champignons

€

9,75

Guulkes drieluik

€ 10,95

Bonbon van gerookte zalm

€ 11,95

Geserveerd met bruschetta’s

Voorgerechten
Roerbak van gemengde champignons en bosui, gecombineerd
met sla, truffelmayonaise en oude Weerter brokkelkaas
Met wokgroenten begeleid door een heerlijk vissausje
Krokante maischips met gekruid gehakt, salsasaus, rode ui en
guacamole, gegratineerd met kaas
Met truffelmayonaise, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes,
rucola en Parmezaanse kaas

Met buffelmozzarella, gepofte tomaatjes en geroosterd brioche brood
Met bosui en spekjes in een romige kruidensaus, gegratineerd
met brie
Proeverij van drie voorgerechtjes, door de keuken samengesteld
Met een vulling van Hollandse garnaaltjes, roomkaas en een salade
met honing-mosterd dressing

8,95

Vleesgerechten
Saté van gemarineerde kipfilet

€ 17,95

Limburgs Stoofvlees

€ 18,95

Italian Burger

€ 16,75

Varkenshaasmedaillons

€ 18,00

“Surf en turf 2.0”

€ 22,25

Spareribs Van slagerij Hermanns
Deze zijn afgelakt met een smokey barbecuemarinade
en twee koude sausjes

€ 19,95

Kogelbiefstuk “Belgisch blauw”

€ 20,95

Met oosterse satésaus, gebakken uitjes, cassavekroepoek,
cashewnootjes met zoetzure groenten
Stoof van het rund met champignons, ui en spekjes, op smaak
gebracht met peperkoek
Half om half hamburger, Italiaans aangekleed met rucola,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise, op een Italiaanse bol
Omwikkeld met spek, ouderwets geserveerd met een champignonroomsaus
Combinatie van kogelbiefstuk, scampi en gerookte zalm,
met een romige kruidensaus

Malse biefstuk met een heerlijke pepersaus

Visgerechten
Gebakken scholfilet

€ 21,50

Vis van de week

€ 19,25

Bretons vispotje

€ 22,50

Gebakken kabeljauwfilet

€ 20,75

Met een vulling van scampi geserveerd met een kruidensaus
Steeds wisselende vissoort
Diverse vissoorten en groenten in een heerlijke vissaus,
gegratineerd met mozzarella

Op de huid gebakken met een Italiaanse tomatensaus

Soepen
(Klein of groot: alle soepen worden geserveerd met brood)

Tomatensoep

€ 4,75 / €

6,50

Guulkesoep

€ 4,75 / €

6,50

Van geroosterde pomodori-tomaten en rode paprika met
basilicumpesto en room
Wisselende soep die met de seizoenen meegaat

Maaltijdsalades
(klein of groot)

Visbankensalade

€ 13,50 / € 17,75

Salade chilikip

€ 12,25 / € 16,50

Salade biefstukpuntjes Bali

€ 13,50 / € 17,75

Salade fromage

€ 12,25 / € 16,50

Met gerookte zalm, scampi en frisse tonijnsalade

Gebakken stukjes kipfilet, champignons en spekjes op een
salade van vers fruit
Roerbak van biefstukpuntjes op oosterse wijze
op smaak gebracht met hoisinsaus

Met gebakken geitenkaas, Weerter brokkelkaas, vers fruit
en noten, afgemaakt met siroop van aceto balsamico

Vegetarisch
Vegetarische wrap

€ 17,25

Indiase groenten curry

€ 18,75

Wrap gevuld met vegetarisch gehakt, groenten en kaas,
geserveerd met een salade
Geserveerd met basmati rijst

De kleine eters
Tomatensoepje of Guulkesoepje

€

4,75

Friet met bitterballen

€

6,50

Friet frikandel

€

6,50

Kindersaté

€

9,50

Spareribs

€ 10,50

Poffertjes

€

6,25

Kinderijsje

€

4,50

Minidessert

€

4,50

Dame blanche

€

6,25

Sopresa Italia

€

6,95

Gegrilde ananas

€

7,50

Kaasplankje van Kaas en Ko

€

9,95

Met sla en appelmoes
Met sla en appelmoes

Van gemarineerde kipfilet met sla
Met smokey barbecuemarinade en twee koude sausjes

Met poedersuiker
Vanille-ijs met een leuke verrassing

Desserts
Wisselend minidessert
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom
Combinatie van tiramisu, stracciatella-ijs en slagroom
Met witte chocolademousse en een sorbet van limoenijs
Heerlijke kazen van Kaas & Ko met bijpassend garnituur

