Koffie
Kopje koffie
Espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Koffie verkeerd
Chocolademelk warm of koud
Koffie met glaasje Schrobbelèr
Groot glas thee
Jin Xuan Oolong deze thee is
gestoomd in melk vandaar de
zoete, boterige en karamelachtige smaak.
Ren Shen Oolong de theeblaadjes zijn omhuld met een
laagje ginseng en zoethoutgras
voor een flinke energieboost.
Sencha is een Japanse groene
thee van fijne, kleine blaadjes
in de vorm van naalden. Een
frisgroene thee, licht zoet en
umami.
Golden Zhenghe Kungfu deze
klassieke Chinese zwarte thee
wordt in kleine aantallen handmatig geproduceerd.
Fietsthee kruidenthee met
onder andere roos en lavaszaad.
Wandelthee kruidenthee met
onder andere kamille en venkel.
Muntthee met verse munt

2,10
2,10
2,40
2,60
2,60
2,40
4,00

2,85

2,85

Zomerse limonades
Huisgemaakte ijsthee groene
thee met brandnetel en munt
Vlierbessenbloesemlimonade
met Spa rood
Grapefruitlimonade met gember en Spa rood.
Komkommerlimonade met
citroen en Spa rood.
Karne/jus half karnemelk, half
verse jus d’orange
Verse sinaasappelsap

3,25
3.25
3.25
3.25
2,50
2,50

Frisse dorstlessers
Een flink glas Spa rood of
blauw, Coca Cola, Coca Cola
Light, Lipton Ice Tea, bitter
lemon. karnemelk

2,50

Voor de kleintjes
Bekertje appelsap of ranja

1,25

Voor de stevige dorst
Flesje wijn (wit, rood of rosé)
Flesje Grolsch
Flesje Grolsch Radler
Flesje Hoegaarden
Flesje Leffe Blond of Bruin
Glaasje Schrobbelèr

5,50
2,50
2,50
3,00
3,50
2,00

2,85

2,85

2,85
2,85
3,00

Gebak
Wisselend gebak, vraag de
bediening welke zoetigheden er
vandaag geserveerd worden.

TWEE DIKKE SNEEËN BROOD VAN BAKKERIJ VAN DEN BERGH
UIT AFFERDEN. BRUIN OF MAIS. BELEGD MET:
Runderrookvlees
Van Boxmeerse boerderijwinkel De Maashoeve met
rode uienchutney en een toefje
huisgemaakte walnotenpindaspread.

7,75

Roomkaas
Met zoete aardappelwortelpuree. Romig en licht
zoet.

7,50

Walnotenspread
Gemaakt van walnoten uit de
achtertuin. Eén snee met
peer en één snee als pittige
variant.

7,50

Forel
Gerookte forel uit VortumMullem met rode bietenroom.

8,00

Uitsmijter
Van drie Sambeekse scharreleitjes. Belegd met achterham
en jonge kaas.

8,00

Kroketten
Twee stuks met mosterd en
mayonaise.

6,50

Liesbeth’s Ragout
Ouderwetse ragout van kip en
champignon. Niet als
voorgerecht, maar als een
stevige lunch.

8,25

Achterham en cheddar van
de grill
Met huisgemaakte pesto van
walnoten.

7,50

Gorgonzola van de grill
Met peer en walnootjes.

8,25

Roggebrood met oude kaas
Met mosterd-bieslookboter en
een lepel stroop.

7,50

Dagsoep
Gemaakt van groente uit
oogsstuin In Het Volle Leven
in Vortum-Mullem. Afhankelijk
wat deze biologische tuin te
bieden heeft: wij maken er een
soepje van.
Salade met o.a (blad)groente
uit de oogsttuin, uienchutney,
rode biet, peer, roggebrood
en noten.
•
Geitenkaas
•
Zoete aardappelwalnootschijfjes
•
Zoete aardappelwalnootschijfjes en
geitenkaas

5,00

12,75
12,75
14,00

De soep en salades worden
geserveerd met wat brood.
Voor de kleintjes
Botherham met disco dip,
één snee, bruin of mais.
Tosti één snee met ham en
cheddar van de grill.
Bitterballen
Twaalf stuks met zoete zwarte
mosterd en mayo.

2,50
4,00

6,00

Aanmeerplank (2 personen) 22,50
Voor iedereen die niet kan
kiezen, graag wil delen en verschillende smaken wil proeven.
Deze gezellig en smakelijke
lunchschaal is gevuld met wisselende lekkernijen (warm en
koud) van onze kaart.

