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TOSTI & EI
• Tosti monsieur € 7,75 
Croque-monsieur met ham en kaas, geserveerd met 
frisse salade en curry. 
 
• Tosti Hawaï € 7,75 
Croque-monsieur met ham, kaas en ananas, 
geserveerd met frisse salade en curry.

• Tosti bambino voor de kids  € 6,25 
Croque-monsieur met ham, kaas en curry.

• Uitsmijter € 9,95 
Twee sneetjes wit brood met ham, kaas, drie  
spiegeleieren en frisse salade. 

SOEPEN
Soepen worden geserveerd met (stok)brood.

• Soep van de chef € 6,75 
Vraag een van onze medewerkers voor de soep van 
de chef.

• Limburgse mosterdsoep € 6,75 
Romige mosterdsoep met gebakken spekjes.

• Franse uiensoep € 6,95 
Volgens oud familierecept, gegratineerd met kaas. 

VINAIGRETTE À LA 
MINCKELERS

Al onze salades worden op smaak gebracht met 
onze wereldberoemde “Vinaigrette à la Minckelers”. 

Een frisse vinaigrette op basis van olie, azijn, 
mosterd, specerijen, liefde en passie. 

Onze vinaigrette is ook verkrijgbaar in handige 
 250 ml flesjes voor thuis voor maar € 5,50 ! 

MAALTIJD SALADES
Maaltijdsalades worden geserveerd met 

(stok)brood en roomboter.

• Salade carpaccio € 16,75 
Fris gemengde salade met dun gesneden 
ossenhaas, pijnboompitjes, zongedroogde tomaten, 
Parmezaanse kaas en aceto balsamico.

• Salade serranoham € 15,75 
Fris gemengde salade met dun gesneden Spaanse 
ham, croutons en verse meloen.

• Salade aux Lardons € 15,75 
Fris gemengde salade met gebakken spekjes en 
pijnboompitjes.

• Salade gerookte zalm € 16,75 
Fris gemengde salade met gerookte Schotse zalm, 
huisgemaakte cocktailsaus, kappertjes en rode ui.

• Griekse salade € 15,75 
Fris gemengde salade, feta kaas, groene pepers, 
gemarineerde olijven, rode ui, koolsalade en 
huisgemaakte tzatziki.

• Salade v/d week € ... 
Elke week presenteren wij weer een nieuwe salade 
van de week. Kijk hiervoor op de tweede pagina.

 

WARME (LUNCH) 
GERECHTEN OP DE 
VOLGENDE PAGINA 

>>>

BELEGDE BROODJES
• Stokbrood gezond / smos € 9,25 
Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, mayonaise en 
frisse salade.

• Stokbrood Limburgse kroketten € 9,25 
Twee goed gevulde vleeskroketten met mosterd.

• Stokbrood gerookte zalm € 11,25 
Dun gesneden gerookte Schotse zalm geserveerd 
met huisgemaakte cocktailsaus, kappertjes, rode ui 
en frisse salade.

• Stokbrood eiersalade € 9,25 
Eiersalade van scharreleieren en mayonaise, 
geserveerd met frisse salade.

• Stokbrood romige brie € 9,75 
Royaal belegd stokbroodje brie met honing en 
pijnboompitten geserveerd met frisse salade. 
 
• Barra pittige gehaktbal € 9,75 
Slagersgehaktbal met salade en samuraisaus.

• Barra carpaccio € 11,25 
Dun gesneden ossenhaas met pijnboompitjes, 
zongedroogde tomaten, Parmezaanse kaas, rucola 
en aceto balsamico.

• Rustiek serranoham € 9,25 
Dun gesneden Spaanse ham met frisse salade.

• Barra filet américain € 9,25 
Gemalen rundvlees met frisse salade, uitjes, 
kappertjes en vers gemalen peper.

• Rustiek spek & ei € 9,75 
Drie geklopte eieren met gebakken spek.

• Broodje v/d week € ... 
Elke week presenteren wij weer een nieuw broodje 
van de week. Kijk hiervoor op de tweede pagina.

LUNCH
U kunt dagelijks tussen 09:00 uur en 18:00 uur 
gebruik maken van onze lunchkaart voor rijk 

belegde broodjes, maaltijdsalades of warme 
gerechten.



• FINGER FOODS
• Mandje gezelligheid € 6,95 
Vers afgebakken (stok)brood met huisgemaakte 
kruidenboter, tomatentapenade en gemarineerde 
olijven.

• Old Amsterdam kaasballen € 9,75 
10 stuks geserveerd met mosterd.

• Bitterballen  € 7,75 
12 stuks geserveerd met mosterd.

• Bittergarnituur € 7,95 
12 stuks geserveerd met mayonaise.

• Vlammetjes   € 9,50 
10 stuks geserveerd met chilisaus.

• Kiploempia’s   € 9,50 
10 stuks geserveerd met chilisaus.

• Calamaris € 8,95 
10 stuks geserveerd met knoflooksaus.

• Chickenwings € 8,95 
10 stuks geserveerd met chilisaus. 
 
• Gemarineerde olijven € 4,95

• Bierplankje € 17,95 
Mix van verschillende hapjes, lekker voor bij de 
borrel. Geserveerd met chilisaus, mayonaise en 
knoflooksaus.

.

 

BORRELEN
Finger foods zijn te bestellen tot 18:00 uur en na 
20:00 uur. Heerlijk bij één van onze aperitieven, 

cocktails, (speciaal) bieren of frisse wijnen.

ONZE SPECIALITEITEN
Onze specialiteiten worden geserveerd met Vlaamse

 steakfrites en een verrassende salade. 

• Saté à la Minckelers € 17,50 
De droom van elke pinda! Licht pikante saté 
van malse kip. Keuze uit Vlaamse steakfrites of 
stokbrood.

• Maastrichts zuurvlees € 17,50 
Typisch gerecht uit Maastricht. Runderstoofvlees in 
een zoet-zure saus van Limburgse stroop en uien.

• Steak maison € 20,50 
Kogelbiefstuk met een zoete Madeirasaus met 
gebakken spekjes, champignons en uitjes.

WARME LUNCH GERECHTEN
Warme gerechten worden geserveerd met Vlaamse

 steakfrites en een verrassende salade. 
Pastagerechten enkel met salade.

• Macho steak € 19,95 
Kogelbiefstuk met “body” met een peperroomsaus.

• Luikse bouletten € 17,75 
Twee grote gehaktballen in een Luikse uiensaus.

• Knien vaan bomma € 18,95 
Twee “batse” konijn naar het recept van bomma 
Collie.

• Avocado burger € 15,50 
Vegetarische avocadoburger met gefrituurde 
uienringen, sla, tomaat en een huisgemaakte saus.

• Gourmet burger € 16,50 
220 gram medium gebakken Angus beef burger met 
sla, tomaat, augurk, cheddarkaas en rode ui.

• Souvlaki schotel 250 gram € 18,50 
Grieksgekruid varkensvlees van de bakplaat met 
huisgemaakte tzatzikisaus.

• Argentijnse steak 300 gram € 22,95 
Malse steak met Argentijnse kruiden geserveerd 
met barbecue- en huisgemaakte knoflooksaus.

• Visovenschotel € 18,50 
Zachte witvis in een met kaas gegratineerde 
mosterdroomsaus.

• Schotse zalm € 19,95 
Mooie roze Schotse zalm met een romige  
wittewijn-dillesaus.

• Vegetarische pasta         vegan mogelijk € 14,95 
Penne in walnotenolie met rucola, rode ui, 
zongedroogde tomaten, Parmezaanse kaas en 
pijnboompitjes. 

• Pasta lax € 17,95 
Penne in walnotenolie met rucola, rode ui, 
zongedroogde tomaten, Parmezaanse kaas, 
pijnboompitjes en gerookte zalm.

 

WEEKGERECHTEN

Elke week presenteren wij weer nieuwe gerechten 
die passen bij het seizoen. Kijk op de eerste pagina 

voor de gerechten van deze week. 

ALLERGIEËN / DIEETWENSEN

Heeft u een allergie? Vraag ons naar de 
mogelijkheden en wij helpen met het zoeken naar 
een passende oplossing. Wij beschikken over een 

glutenvrije- en lactosevrije menukaart.


