
Brood met aöli    

Soep van de dag – Wisselend 

Franse uiensoep – gegratineerde croûtons

Bruschetta caprese – Buffelmozzarella, 
cherrytomaatjes, knoflookolie, basilicum, pijnboompitjes

Carpaccio van ossenhaas – Truffelmayonaise, 
pijnboompitjes, rucola, parmezaanse kaas, kapperappeltjes 

Geroosterde pompoensalade – baba ganoush, 
vijgen, granaatappel, amandelen

Najaars proefplateau – Wild zwijnpaté, 
makreelrilette, truffelkroketje, vijgen, broodcrackers
glaasje LBV port vintage

Kaasplateau van ‘de Kaaskamer’ – 
vijgenjam, druiven, toast for cheese

Java spekkoek    

Bolletje ijs naar keuze – Citroen, aardbeien, 
vanille, kaneel, chocochips

Koffie compleet – Koffie/thee naar wens, 
likeurtje of distillaatje en wat zoets

Warme apfelstrudel – huisgemaakt
met kaneelijs

Cheesecake van Patisserie Kuyt – 
krokante bodem, roomkaas, vanille, frambozencoullis

Tarte chocolat van Patisserie Kuyt – 
met chocoladeijs

Voor bij het Zoervleis – 
Brand dubbelbock, heldere herfstbock €4.20

Voor bij de Sizzling Steak – Birds of Paradise
Carmenère, Cabernet Sauviginon, Chili, Vale de Colchagua 
Per glas €7,50. Per fles €37,50
   
Voor bij de Kaasfondue – Meinklang, 
Grüner Veltliner (Biodynamisch), Oostenrijk, Burgenland 
Per glas €6,20. Per fles €31,00

 Voor bij het Kaasplateau - 
 Moscatel Florales, zachte frisse dessertwijn €3,50
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Kipsaté de Zuid  – Mini €13. Maxi €16. Mega €18. 
pindasaus, sajoerboontjes, cassave kroepoek, seroendeng, 
frites

Sizzling steak – ‘Black angus USA beef’ 
Brussels sprouts, frites, 
keuze uit: pepersaus, roquefortsaus

Maastrichts zoervleis – met groene salade en frites

Thaise rode viscurry – kabeljauw, gamba’s, inktvis
wokgroenten, koriander, thaise basilicum, witte rijst  

Kaasfondue – minimaal 2 personen:
stokbrood onbeperkt, broccoli, knoflookchampignons, 
spruitjes, kerstomaatjes - suppl: gegrilde bacon €1,50
   
Herfstsalade ‘Bont en Blauw’ – 
warme bospaddestoelen, pompoen, vijgen, witlof, 
blauwe kaas, rode kaas, granaatappel, pijnboompitjes

Chefs weekspecial – 
een wekelijkse wisseling van onze klassiekers door de jaren 
heen

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten
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