Wij kunnen vóór
aankomst de koelkast
voor u vullen met
(alcoholische) drank.

Luxe ontbijt 		

Croissant, vers gebakken broodjes

			

en landbrood. Diverse fijne vleeswaren,

			

kaas, jam en een eitje

			

Koffie, thee en jus d’orange

Bourgondisch ontbijt

19,50
Luxe ontbijt plus roerei met spek .......................7..

Maaltijden worden
bij u bezorgd,
vanaf 10 personen.

15,50
....................................

Mail uiterlijk 14
dagen voor
aankomst uw
wensen naar ons.

Luxe belegde broodjes 2 p.p.

.........................................................................
9,50
Luxe belegde broodjes 2 p.p. met tomatensoep
..............................................
14,50
Luxe belegde broodjes 2 p.p. met tomatensoep, koffie, thee en melk ..............
17,50
Luxe belegde broodjes 2 p.p. met tomatensoep, koffie, thee, melk
en een punt Limburgse vlaai

.........................................................................
21,50

Buffet “Mergelland”

Salade met frambozendressing

			

Huisgemaakte gehaktbal met jus

			

Ovenaardappel - hoevebrood met kruidenboter

Buffet “Krijtland”

Brood met kruidenboter

			

Huisgemaakt zuurvlees - gebakken krieltjes

			

Seizoensgroenten - salade met spekjes

Buffet “Contrabandiere”

Coppa di Parma met meloen

			

Hoevebrood met tappenade

		

Pasta Carbonare of pasta scampi

			

of pasta Bolognese

Buffet “Vlaanderen”

Keuze uit boerenkoolstamppot

			

of wortelstamppot of zuurkoolstamppot

			

Braadworst, speklap en rookworst

............................

19,00

25,75

............................

23,50

30,25

............................

26,50

33,25

............................

20,50

27,25

PUUR VERWENNERIJ - SMOCKELAER’S PLANK
Coppa di Parma met meloen - pate met uitjes Monegask - vleesrillete - gerookte forel en makreel
Rommedoux kaas - Heuvelland grottenkaas - Limburgs landbrood met kruidenboter ..............................................
22,50 p.p.

LIMBURGS BUFFET
Limburgse vleessalade/ gerookte vissoorten/ huisgemaakte vleeswaren - pate/ uitjes Monegask/
29,50 p.p.
hoevebrood/ kruidenboter/ fruitsalade/ aardappelsalade met huisgemaakte ham .................................................
Uit te breiden met zuurvlees en krieltjes

7,50 p.p.
.................................................

ITALIAANS BUFFET
Carpaccio/pasta salade met zalm/ tomaat mozzarella/ hoevebrood/ aioli/ vitello tonatto/
basilicumpesto/ Italiaanse aardappelsalade/ geconfijte paprika/ gegrilde courgette/
................................ 29,50 p.p.
Italiaanse vleeswaren/ landbrood
Uit te breiden met pasta Carbonara

7,50 p.p.

Uit te breiden met pasta entrecote in rode wijn saus

13,50 p.p.

Uit te breiden met vis van de dag, met bijpassende saus

12,50 p.p.

IN ONS RESTAURANT AAN DE GIVELDERWEG 2 IN HEIJENRATH (NL)
KUNT U MET EEN KLEIN GEZELSCHAP A LA CARTE ETEN.

VOOR GROTERE GEZELSCHAPPEN
SERVEREN WIJ DIVERSE MENU’S.

Onze producten zijn uit deze streek met o.a. vlees van het Heuvellandrund van de buurvrouw en
scharrelvarkens uit Mechelen. Fruit uit eigen fruitgaard. 3-gangen € 32,50 - 4-gangen € 39,50

BBQ-PAKKET
HET MELKHUISJE
Weber barbecue inclusief alle toebehoren, kolen en
aanmaakvloeistof. Compleet verzorgde BBQ.

Enkel BBQ Weber inclusief
alle toebehoren, kolen
en aanmaakvloeistof

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

30,- per dag

Huisgemaakte aardappelsalade
Tomatensalade met aceto balsamico en olijfolie
Griekse boerensalade van komkommer en feta
Verse fruitsalade

Enkel BBQ OFYR
Ofyr barbecue inclusief
spatel en hout

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

120,- per dag

Cocktailsaus, knoflooksaus en pindasaus
Stokbrood met kruidenboter
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Van de barbecue:
Hamburger, huisgemaakt van 100% rundvlees*
Gemarineerde Mechelse boerderijhoen*
Spiesje van scampi*
Barbecueworst*
Groentespies
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

per persoon 27,50

BBQ-PAKKET
DE GRENSPAAL
Weber barbecue* inclusief alle toebehoren, kolen en
aanmaakvloeistof. Compleet verzorgde BBQ.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Huisgemaakte aardappel-rundvlees salade
Tomatensalade met ui, grof zeezout, aceto balsamico
en olijfolie Griekse boerensalade van komkommer,
feta en olijven
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cocktailsaus, knoflooksaus en pindasaus, stokbrood met
kruidenboter, rauwkostsalade en fruitsalade
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Van de barbecue:
Entrecote van Heuvellandrund met Provençaalse kruiden
Seizoens-vis - Gemarineerde varkenshaasspies
Hamburger van 100% Heuvellandrundvlees
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

per persoon 37,50

per 10 personen te bestellen
Panna cotta
Tiramisu
Hang-op
Chocolademousse

6,75
.....................................................................................
6,75
.....................................................................................
6,75
.....................................................................................
6,50
.....................................................................................

9,75
.....................................................................................
9,75
Dessert-buffet (mix van alle desserts) ...........................................................
Assortiment kaas

UITGEBREID
ASSORTIMENT
14,50 p.p.
vanaf 10 personen

