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

LUNCHKAART
U kunt dagelijks tussen 10:00 uur en 18:00 uur gebruik maken van onze lunchkaart voor rijk belegde broodjes,
maaltijdsalades of warme gerechten. Bekijk ook eens onze weeksuggesties voor heerlijke wisselende gerechten. Heeft u een
allergie? Vraag ons naar de mogelijkheden en wij helpen met het zoeken naar een passende oplossing.

Stokbrood met...
Achterham
Jong Belegen Kaas
Gezond / Smos

€ 5,25
€ 5,25
€ 6,50

Limburgse Kroketten

€ 6,50

Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, mayo en frisse salade.
Twee vleeskroketten met mosterd.

Gerookte Zalm

Dun gesneden gerookte Schotse zalm geserveerd met huisgemaakte cocktailsaus, kappertjes, rode ui en frisse salade.

Eiersalade

Huisgemaakte eiersalade geserveerd met frisse salade.

Romige Brie

Royaal belegd stokbroodje geserveerd met frisse salade.

€ 8,50
€ 6,50
€ 6,50

LUXE BROODJES
€ 8,25

Serranoham

€ 6,50

Dun gesneden Spaanse ham met frisse salade geserveerd op
een rustiek broodje.

€ 6,50

Spek & ei

€ 7,25

Drie geklopte eieren met gebakken spek geserveerd op
een rustiek broodje.

Maaltijdsalades worden geserveerd met (stok)brood en roomboter.

Salade Carpaccio

€ 14,50

Salade aux Lardons

€ 12,75

Salade Serranoham

€ 13,25

Salade Gerookte Zalm

€ 14,75

Griekse Salade

€ 13,25

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

TOSTI & EI
Tosti uit het vuistje

€ 4,50

Tosti Hawaï

€ 5,50

Uitsmijter

€ 7,75

Croque-monsieur geserveerd met curry.

Filet Américain

Gemalen rundvlees met frisse salade, uitjes, kappertjes en
vers gemalen peper geserveerd op een bruine Spaanse Barra.

SALADES

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

Carpaccio

Dun gesneden Ossenhaas met pijnboompitjes, zongedroogde
tomaten, Parmezaanse kaas, rucola en aceto balsamico
geserveerd op een bruine Spaanse Barra.

MAALTIJD

Croque-monsieur met ananas, geserveerd met frisse salade
en curry.
Twee sneetjes wit brood met ham, kaas, drie spiegeleieren en
frisse salade.

LUNCHKAART
Al onze warme gerechten worden geserveerd met Vlaamse steakfrites en een verrassende salade. Pastagerechten
enkel met salade. Onze gerechten worden met grote zorg bereid, bij grote drukte kan daardoor de wachttijd oplopen.

Warme gerechten

SOEPEN
Soepen worden geserveerd met (stok)brood.

Soep van de Chef

Vraag een van onze medewerkers voor de soep van de chef.

Limburgse Mosterdsoep

Romige mosterdsoep met gebakken spekjes.

Franse Uiensoep

Volgens oud familierecept, gegratineerd met kaas.

Warme gerechten worden geserveerd met salade en Vlaamse steakfrites.

€ 4,95
€ 4,95
€ 5,50

€ 14,75
€ 14,75

Steak Maison

€ 16,95

Kogelbiefstuk met een zoete Madeirasaus met gebakken
spekjes, champignons en uitjes.

€ 14,50

Souvlaki Schotel

€ 14,95

Macho Steak

€ 16,50

Argentijnse Steak 300 gram

€ 19,25

Visovenschotel

€ 15,75

Schotse Zalm

€ 16,50

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.

Finger Foods

Pasta’s worden geserveerd met een verrassende salade

Vegetarische pasta

€ 13,75

Pasta Gerookte Zalm

€ 15,75

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

Gourmet Burger

Mooie roze Schotse zalm met een romige wittewijn-dillesaus.

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

€ 16,25

220 gram medium gebakken Angus beef burger met sla, tomaat,
augurk, cheddarkaas en rode ui.

Maastrichts Zuurvlees

Runderstoofvlees in een zoetzure verrassingssaus.

Knien vaan Bomma

Konijn naar het recept van oma.

Specialiteiten worden geserveerd met salade en Vlaamse steakfrites.
De droom van elke pinda! Keuze uit Vlaamse steakfrites of
stokbrood.

€ 14,25

Twee grote gehaktballen in een Luikse uiensaus.

ONZE SPECIALITEITEN
Saté à la Minckelers

Luikse Bouletten

Bitterballen 12 stuks
Bittergarnituur 12 stuks
Calamaris
Chickenwings
Gemarineerde olijven
Bierplankje Maastricht (mix van bovenstaande)

€ 5,50
€ 6,00
€ 6,75
€ 6,75
€ 4,25
€ 14,50

