Lunchgerechten

English breakfast XL

12,50

Gebakken ei, bacon, sausages, tomaat,
champignons, witte bonen in tomatensaus en toast.

Uitsmijter ham/kaas

8,00

3 gebakken eieren met ham en kaas, geserveerd op
wit brood of maisbrood.

Kroketten met brood

8,75

2 runderkroketten, geserveerd op
wit brood of maisbrood.

Pub special

10,00

Stokbrood met bacon, sla, tomaat, ui, mayonaise
en curry, gegratineerd met kaas uit de oven.

Kip special

10,00

Stokbrood met gebakken kipfilet, sla, ananas, ui,
mayonaise en curry, gegratineerd met kaas uit de oven.

Clubsandwich
Tramazinibrood met bacon, kipfilet, kaas
en cocktailsaus.

12,50

SOEPEN
Gegratineerde uiensoep

7,00

Stevige uiensoep, gegratineerd met kaas.

Erwtensoep

7,00

Ouderwetse erwtensoep, roggebrood met katenspek.

Goulashsoep

7,00

Goed gevulde goulashsoep.

Soep van de dag

7,00

Wisselende soep van de dag.
Onze soepen worden geserveerd met ambachtelijk gebakken brood.

Lekker op brood
Geserveerd op ambachtelijk gebakken brood.

Carpaccio

13,25

Brood met dun gesneden rundvlees met truffelsaus,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten.

Taco

9,00

Brood met gebakken, pittig gehakt en rode ui.

Hete kip
Brood met gebakken pittige kip en ananas.

10,00

Tosti’s
Tosti ‘’Henry’’

8,00

Met pittig taco gehakt en kaas.

Tosti Hawaïï

6,75

Met ham, kaas en ananas.

Tosti ham en/of kaas

6,25

Met ham en/of kaas.
Onze tosti’s worden geserveerd met ketchup en een kleine salade.

SALADES
Salade “de Pub”

17,50

Met gebakken ossenhaaspuntjes, champignons,
paprika, rode ui, truffelsaus en pijnboompitten.

Salade vis

18,75

Met gerookte zalm, gerookte paling, garnalen
en cocktailsaus.

Vegetarische salade

16,50

Met gepaneerde warme Val Dieu kaas, walnoten,
honing en portstroop.

Onze salades worden geserveerd met ambachtelijk gebakken brood.

DE GROTE MAALTIJD

Steak de Paris

23,75

Een geweldig malse biefstuk (200gr) van
Belgisch bleu met gebakken champignons,
paprika en uitjes in een heerlijke tuinkruiden roomsaus.
Ook verkrijgbaar als een 300gr biefstuk.
28,75

Saté van varkenshaas

18,75

3 stokjes huis gemarineerde saté van varkenshaas met
pindasaus, kroepoek, salade, atjar en gebakken uitjes.

Wiener art schnitzel

16,75

Een huisgemaakte schnitzel met citroen, en salade.

Big John’s burger

17,75

Huisgemaakte, op de BBQ gegrilde, runder hamburger
op een ambachtelijk gebakken brioche broodje met
gebakken spek, sla, tomaat en rode ui.

Zuurvlees (traditioneel Limburg stoofpotje)
Heerlijk rundvlees, gestoofd in azijn, appelstroop,
witte ui en peperkoek en salade.

17,75

DESSERT
Kaasplank

14,50

Bestaande uit een 5-tal verschillende kazen met
brood en roggebrood.

American cookie

8,50

American chocolate cookie met vanille-ijs en slagroom.

Dame blanche

7,50

Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom.

Apfelstrudel met slagroom

5,50

Warme of koude apfelstrudel met vanillesaus en slagroom.

SNACKS
Knoflookbrood
Brood met kruidenboter
Brood deluxe

7,00
7,00
8,75

Verschillende soorten brood, met kruidenboter,
tomatentapenade en aioli.

Nachos de ‘Pub’
Warme, gegratineerde nachos met guacamole en
crème fraîche.
Gefrituurde pikante chickenwings(8st)
Gemengde snacks (10st)
Hete loempia’s (10st)
Bitterballen (10st)
Gefrituurde uienringen (12st)

Kaas & worst
Gemarineerde olijven

12.50
7,50
6,50
6,50
6,50
4,75
7,00
2,75

