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LUNCHLUNCHLUNCH

geitenkaas

broodplankje

wit of prokorn sandwino brood, geitenkaas, honing, walnoten, rucola
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gezond

7

wit of prokorn sandwino brood, gerookte zalm, guacamole, rode ui, komkommer

brood, kruidenboter

SOEPEN

wit of prokorn sandwino brood, pulled chicken, parmaham, kaas, rode ui, spicy mayo
pulled chicken

8 , 5gerookte zalm

6 , 5

wit of prokorn, ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, gekookt ei, huisgemaakte kruidensaus
carpaccio
wit of prokorn, carpaccio, rucola, truffelmayonaise, kaassnippers, pijnboompitten, balsamicocrème

1 0 , 5

8

6

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

Markt 7
5954 BH Beesel

077 474 4074

diverse broodsoorten, smeersels

ham / kaas

BROODJES

1 0 , 5

6 , 5

wit of prokorn sandwino brood, ham en/of kaas, tomatenketchup

8 , 5

tomatencrèmesoep

goulashsoep
brood, kruidenboter

brie

wit of prokorn, sla, heilbot, garnalen, gerookte zalm, dil le, rode ui, yoghurtdressing
vis
wit of prokorn, rucola, brie, honing, walnoten

9

TOST I ' S

 
 broodjes ook

glutenvrij mogelijk
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(     mogelijk)
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,   

1 1 , 5
 wit of bruin brood, ham en/of kaas, 3 eieren, saladegarnituur

WARME  HAP
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sla, brie, gebakken spekjes, champignons, tomaat, komkommer, mosterd-dille dressing

carpaccio
carpaccio, rucola, truffelmayonaise, kaassnippers, pijnboompitten, zongedroogde tomaten, balsamicodressing

1 6 , 5

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

Markt 7
5954 BH Beesel

077 474 4074

92 kroketten met brood of frites
2 kroketten, 2 sneetjes wit/bruin brood of frites, mosterd en saladegarnituur

MAALT I JDSALADES

1 6 , 5

uitsmijter ham / kaas

uitsmijter Troubadour
wit of bruin brood, ham en/of kaas, 3 eieren,  spek, ui, champignons, saladegarnituur

geitenkaas
sla, geitenkaas, druiven, tomaat, komkommer, honing, walnoten, balsamicodressing

Troubadour

1 5 , 5

vis
sla, tomaat, komkommer, diverse gerookte vissoorten, inktvisringen, tonijnsalade, yoghurtdressing

1 6 , 5

stoofpotje in Leffe
runderstoof in Leffe dubbel, 2 sneetjes wit/bruin brood of frites, saladegarnituur   

LUNCHLUNCHLUNCH
    tot 16.00 uur

 
de maaltijdsalades worden

geserveerd met frites of
brood en kruidenboter

 
 

Eet smakelijk!

       1 8

(     mogelijk)


