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Lunchgerechten 
Van 12.00 uur tot 16.00 uur 

Hoevebroodje Ham of kaas        €   6,50 

Hoevebroodje Beefburger speciaal (geserveerd met uienringen en burgersaus)   € 11,50 

Hoevebroodje Val-Dieu kaas         € 10,50 

Hoevebroodje Gerookte zalm (geserveerd met een mierikswortelsausje)   € 10,50 

Hoevebroodje Carpaccio (geserveerd met Parmezaanse kaas)     € 10,50 

Tosti ham/kaas          €   7,50 

Tosti Voshoes (Ham/kaas, ananas, tomaat en een spiegeleitje)     €   9,50 

Uitsmijter ham en kaas         € 10,75 

Spek en ei          € 10,75 

2 Rundvleeskrokketten met brood       €   9,00 

Bloedworst op Limburgse wijze (geserveerd met gebakken appeltjes)    € 12,50 

“Preuf”plenkske (proeverij van heerlijke streekproducten)     € 13,50 

Toast met grotchampignons en Val-Dieu kaas      € 13,50 

Lunchbrood “12-uurtje” (een combi van carpaccio en tonijn, geserveerd met een tomatensoepje) € 13,50 

 

Uiensoep (gegratineerd met kaas)        €   8,50 

Tomatensoep                                    €   7,50 

Salade gerookte vis (geserveerd met Hoevebrood)      € 19,50 

Salade scampi’s (heerlijk in look bereid en geserveerd met Hoevebrood)    € 17,50 

Salade Val-Dieu kaas (geserveerd met Hoevebrood)      € 15,50 
 

Saté van varkenshaas (2 stokjes huisgemaakte saté, geserveerd met frietjes en salade)  € 17,50 

Keteltje Limburgs zuurvlees (geserveerd met frietjes en salade)    € 17,50 

Regenboogforel gebakken in Aubelse boter (geserveerd met frietjes en salade)  € 19,50 

Lekker voor bij de Borrel 

Portie bitterballen, gemengde hapjes, mini frikandellen of mini loempia’s  €   7,50 

“Preuf”plenkske om te delen (proeverij van heerlijke streekproducten voor 2 pers.)  € 23,00 

Borrelplankje kaas en worst        € 10,50 

Belgisch kaasplankje (proeverij van diverse Belgische kazen)     € 13,50 

IJskaart 

IJshoorntje (keuze uit diverse ijssmaken, verkrijgbaar aan de bar)     €   1,50 per bol 

Kinderijsje          €   3,50 

Coupe Dame blanche          €   7,50 

Coupe vanille ijs met slagroom        €   6,00 

Coupe vanille ijs Voshoes (Chocoladesaus en advocaat)     €   8,50 

Coupe vanille ijs met seizoensgebonden vers fruit     €   9,50 

Coupe vanille ijs met warme kersen       €   8,50 

Coupe chocolade ijs met slagroom       €   7,00 


