VOORGERECHTEN
Mondvermaakjes Monopole

voor 2 personen

€ 27,50

warm Val Dieu brood, krokante scampi, grottenham, gemarineerde olijven
carpaccio wrap, gerookte zalm, tomaat – Mozzarella,Tiroler “ Landjäger ” worstje en garnituren

Carpaccio van ‘t “ Boeuf la Roche ” rund
met Parmezaan, tomaat en basilicum

€ 17,--

Caesar salade met krokante spekjes, ansjovis, kipfilet
en Parmezaan

€ 17,50

Gemengde bladsalade met gebakken Val Dieu kaasje
noten en honing-tijm dressing

€ 16,--

SOEPEN
Krachtige runderbouillon met groenten van het land

€ 8,--

Venkel crème soep met scampi en een vleugje Pernod

€ 9,50

Venkel crème soep met knoflook croutons en een vleugje Pernod

€ 7,50

Bij onze voorgerechten en soepen serveren wij ambachtelijk brood
boter en olijfolie met Aceto Balsamico

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten, heeft u een allergie, laat het ons weten.

HOOFDGERECHTEN
⋄ Rosé gebraden French rack van het Geuldal lam
met kruidenkorst en rozemarijnsaus

€ 28,--

⋄ ‘’ Wiener Schnitzel ’’ met ‘’ Preiselbeeren ’’

€ 18,--

⋄ Gegrilde entrecôte van het “ Boeuf la Roche ” rund
met huisgemaakte kruidenboter

€ 23,50

⋄ Deze hoofdgerechten worden geserveerd met friet, mayonaise en gemengde salade.
Gegratineerde groentelasagne met hartige tomatensaus

€ 17,--

Bouillabaisse; goed gevulde Provençaalse vissoep
met knoflook croutons, rouille en kaassnippers

€ 27,50

Linguine pasta met scampi in Pernod saus
en gepofte trostomaatjes

€ 23,-

DESSERTS
Chocolade Moulleux
Lauwwarme lava cake met vruchtencoulis en verse room

€ 8,--

“ Apfelstrudel ” met boerenroomijs, slagroom en vanillesaus

€ 7,50

Dame Blanche; vanille-ijs met chocoladesaus en geklopte room

€ 6,--

Mozaïek van fruit met sorbetijs en slagroom

€ 10,--

Regionale Limburgse kazen
met een garnituur van snoeperijen

€ 15,--

VOORJAARS MENU
Huis gemarineerde asperges met gerookte zalm
of:
Romige aspergesoep
~~*~~
Gebakken zeebaars met Limburgse asperges en Bearnaisesaus
of:
“ Boeuf la Roche ” ossenhaas
met Limburgse asperges en rode wijn saus
~~*~~
Aardbeien met boerenroomijs en slagroom
of:
Regionale Limburgse kazen
met een garnituur van snoeperijen ( + € 5,--)

3 - gangen € 37,50
4 - gangen € 42,50

