“Of geer noe kees veur wien of beer, vès of vlèis. Beij Minckelers preufste de Mestreechter Geis!”

DINERKAART
U kunt dagelijks tussen 18:00 uur en 22:00 uur gebruik maken van onze dinerkaart voor heerlijke warme gerechten of
maaltijdsalades. Al onze warme gerechten worden geserveerd met Vlaamse steakfrites en een verrassende salade.
Pastagerechten enkel met salade. Bekijk ook eens onze weeksuggesties voor heerlijke wisselende gerechten.

ONZE SPECIALITEITEN

VOORGERECHTEN
Voorgerechten worden geserveerd met (stok)brood en roomboter.

Specialiteiten worden geserveerd met salade en Vlaamse steakfrites.

Mandje Gezelligheid

€ 5,10

Saté à la Minckelers

€ 14,75

Soep van de Chef

€ 4,95

Maastrichts Zuurvlees

€ 14,75

Limburgse Mosterdsoep

€ 4,95

Steak Maison

€ 16,95

Franse Uiensoep

€ 5,50

Carpaccio

€ 10,75

Salade aux Lardons

€ 10,25

Salade Serranoham

€ 10,75

Vers afgebakken (stok)brood met huisgemaakte kruidenboter,
tomatentapenade en gemarineerde olijven.
Vraag een van onze medewerkers voor de soep van de chef.
Romige mosterdsoep met gebakken spekjes.
Volgens oud familierecept, gegratineerd met kaas.
Dun gesneden Ossenhaas, pijnboompitjes, zongedroogde
tomaten, Parmezaanse kaas, rucola en aceto balsamico.
Fris gemengde salade met gebakken spekjes en pijnboompitjes.
Fris gemengde salade met dun gesneden Spaanse ham en
verse meloen.

Salade Gerookte Zalm

Fris gemengde salade met gerookte Schotse zalm,
huisgemaakte cocktailsaus, kappertjes en rode ui.

Griekse Salade

Fris gemengde salade, feta kaas, groene pepers, gemarineerde
olijven, rode ui, koolsalade en huisgemaakte tzatziki.

€ 12,95
€ 10,75

De droom van elke pinda! Keuze uit Vlaamse steakfrites of
stokbrood.
Runderstoofvlees in een zoetzure verrassingssaus.
Kogelbiefstuk met een zoete Madeirasaus met gebakken spekjes,
champignons en uitjes.

Warme gerechten
Warme gerechten worden geserveerd met salade en Vlaamse steakfrites.

Luikse Bouletten

€ 14,25

Knien vaan Bomma

€ 16,25

Gourmet Burger

€ 14,50

Souvlaki Schotel

€ 14,95

Macho Steak

€ 16,50

Argentijnse Steak 300 gram

€ 19,25

Visovenschotel

€ 15,75

Schotse Zalm

€ 16,50

Twee grote gehaktballen in een Luikse uiensaus.
Konijn naar het recept van oma.
220 gram medium gebakken Angus beef burger met sla, tomaat,
augurk, cheddarkaas en rode ui.
Grieksgekruid varkensvlees van de bakplaat met huisgemaakte
tzatzikisaus.
Kogelbiefstuk met body met een peperroomsaus.
Malse steak met Argentijnse kruiden geserveerd met barbecueen huisgemaakte knoflooksaus.
Zachte witvis in een met kaas gegratineerde mosterdroomsaus.
Mooie roze Schotse zalm met een romige wittewijn-dillesaus.

DINERKAART
Heeft u een allergie? Vraag ons naar de mogelijkheden en wij helpen met het zoeken naar een passende oplossing. Onze
gerechten worden met grote zorg bereid, bij grote drukte kan daardoor de wachttijd oplopen.

PASTA’S

Voor de kleintjes

Pasta’s worden geserveerd met een verrassende salade

Vegetarische pasta

Penne in walnotenolie met rucola, rode ui, zongedroogde
tomaten, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes.

Pasta Gerookte Zalm

Penne in walnotenolie met rucola, rode ui, zongedroogde
tomaten, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en gerookte zalm.

€ 13,75

Alleen voor kinderen tot en met 12 jaar!

Superman

€ 6,50

Pinoccio

€ 6,50

Hulk’s favourite

€ 7,75

Vlaamse steakfrites met een kroket, frisse salade en mayonaise.

€ 15,75

Vlaamse steakfrites met een frikandel, frisse salade en
mayonaise.
Vlaamse steakfrites met een schnitzeltje, frisse salade en
mayonaise.

MAALTIJD

SALADES

NAGERECHTEN

Maaltijdsalades worden geserveerd met (stok)brood en roomboter.

Salade Carpaccio

Fris gemengde salade met dun gesneden Ossenhaas,
pijnboompitjes, zongedroogde tomaten, Parmezaanse kaas
en aceto balsamico.

€ 14,50

Salade aux Lardons

€ 12,75

Salade Serranoham

€ 13,25

Salade Gerookte Zalm

€ 14,75

Griekse Salade

€ 13,25

Fris gemengde salade met gebakken spekjes en pijnboompitjes.
Fris gemengde salade met dun gesneden Spaanse ham en
verse meloen.
Fris gemengde salade met gerookte Schotse zalm,
huisgemaakte cocktailsaus, kappertjes en rode ui.
Fris gemengde salade, feta kaas, groene pepers, gemarineerde
olijven, rode ui, koolsalade en huisgemaakte tzatziki.

Homemade Tiramisu

€ 6,75

Chocolate Love

€ 6,75

Dame Blanche

€ 6,25

Coupe Advocaat

€ 6,25

Kinderijsje

€ 4,75

Huisgemaakte tiramisu met een bol vanille ijs en verse slagroom.
Smeuïge chocoladetaart geserveerd met een bol vanille ijs en
verse slagroom.
Drie bollen vanille ijs, chocoladesaus, chocoladevlokken en
verse slagroom.
Een echte klassieker. Drie bollen vanille ijs, advocaat en verse
slagroom.
Surprise ijsje voor kinderen. Keuze uit vanille of aardbeien.

