Soepen & salades
Soepen
Soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter

Salades
Salades worden geserveerd met brood en kruidenboter

Seizoenssoep

Seizoenssalade

Wisselend per seizoen

Wisselend per seizoen

Gegratineerde Uiensoep

Salade Val-Dieu

Klassieker van het huis

Uit de oven met appel, noten en druiven

€6,00

€12,50

Tomaat-Paprika Soep

Salade gamba’s

Met Parmezaanse kaas en verse basilicum

Met quinoa, appel-mangochutney,
komkommer en radijs

€5,50

€13,50

Kleine portie soep
€4,50

Salade met gekruide kip
2 gekruide kipspiesjes uit de oven met feta,
paprika, olijven, komkommer, ui en tzatziki
€12,50

Lunchgerechten
Carpaccio van rund
Truffelmayo, Parmezaan en zontomaat
€ 10,95

Stokbroodje carpaccio ( wit of meergranen)
Truffelmayo, Parmezaan, en pijnboompitjes
€ 7,95

Stokbroodje rosbief ( wit of meergranen)
Tonijnmayo, kappertjes en Parmezaan
€7,95

Sjweikeser speltbroodje Caprese
Buffelmozzarella, tomaat en pesto
€7,50

Sjweikeser speltbroodje zalm
Rode biet, crème fraîche en mierikswortel
€8,00

Notenbrood met brie

Voor de kleintjes
♥
Mini speltbroodje gezond
€4,50

Mini speltbroodje met zoets
Met potje Nutella en jam
€4,50

Klein tomaten- paprikasoepje
Met brood en boter
€4,50

Honing, karamel en amandelen uit de oven
€6,25

Prokornbrood met geitenkaas
Zontomaat en pijnboompitjes uit de oven
€6,95

Stokbroodje gezond ( wit of meergranen)
Stokbroodje belegd met heel veel gezonds
€6,50

Tosti ham-kaas met curry
€4,95

Poffertjes
Met suiker en roomboter
€4,50

Frietjes met een frikadelletje en mayo
€5,50

Frietjes met kipnuggets (4st) en mayo
€5,50

Warme Gerechten
Zuurvlees
Limburgs zuurvlees met frieten, mayo en sla
€12,95

BURGERS
Bokkereyer Burger

Pasteitje
Ouderwetse favoriet met kippenragout en sla
€9,95

100% beefburger op een Sjweikeser speltbroodje
met cheddar kaas, augurk, tomaat, ui en BBQ saus
(Onze burger wordt standaard medium gebakken)
€8,95

Bourgondische vleeskroketten
Twee vleeskroketten met mosterd en sla

Duroc Burger

…met brood
€6,95
…met frieten en mayo €7,95

Op een Sjweikeser speltbroodje met
olijventapenade en appel-mangochutney
€9,50

Uitsmijter
2 spiegeleieren met kaas, ham, brood en sla
€6,25

Varkenshaassaté van de grill
met satésaus, kroepoek, sla, atjar, friet en mayo
…2 satéstokjes
€13,50
…3 satéstokjes
€15,95
♥ SEIZOENSSPECIAL ZIE SEIZOENSKAART

We hebben ook vegaburgers voor de liefhebber!
Portie friet met mayo
€ 2,20

BIJGERECHTEN
Kleine salade met geitenkaas
Portie friet met mayo
Stokbrood met kruidenboter

€ 4,95
€ 2,20
€ 4,95

Lekkers Voor erbij
Plankjes

Borrelhapjes

Duroc vleesplank
Coppaham, buikspek, gedroogde worst en paté
met appelchutney, olijven, brood en boter

Weckpotje oude kaas / schijfjes Duroc worst

€13,50

Portie bitterballen / bittergarnituur
Met mosterd/ mayo en curry (12st.)

Kaasplankje
3 soorten kaas, stroop, noten, druifjes en brood

€6,00

€12,50

Portie gemengde olijven

€2,95

€3,50

Tapasplankje
Coppaham, gredroogde worst, Manchegokaas,
tortilla chips, Calamares, salsadip, aioli, stokbrood
en tapenade

Bieterballen
Vegetarische bitterbal van rode biet met een
mierikswortelsausje (6st.)

€12,95

€5,75

Het vlees van al onze borrelplanken is
afkomstig van het Duroc varken.
Wij zijn van mening dat vlees een stuk lekkerder
wordt wanneer de dieren goed verzorgd worden,
voldoende bewegingsruimte hebben en goede voeding
krijgen. Het resultaat is het Duroc d’olive vlees wat
een sublieme smaak heeft en dat gaat u zeker proeven!
♥

Gefrituurde Calamares
Met tzatziki (8st.)
€5,00

Portie borrelnootjes/zakje chips
€0,95

Drankenkaart
Koffie & thee
Koffie
Cafeïnevrije koffie
Cappuccino
Latte Macchiato
Espresso
Koffie verkeerd
Pickwick thee
Verse muntthee
Verse gemberthee
Melk
Chai Latte
Warme chocomel

€1,95
€1,95
€2,10
€2,10
€1,95
€2,10
€1,95
€2,65
€2,65
€1,90
€2,95
€1,95

Vlaai en gebak
Al onze vlaaien worden dagvers gebakken bij
Bakkerij Pieters in Oirsbeek.

Rijstevlaai
Kersen
Plakje cake
Weekendvlaai
Slagroom

€2,50
€2,50
€1,75
€3,00
€0,55

SPECIALS
Koffie Bokkereyer

€4,75

Met een glaasje water, likeurtje en snoeperijen

Sjweikeser koffie

€3,95

Met een Rengelaote pruimenlikeurtje

Limburgse Koffie

€4,45

Met Els la Vera en slagroom

Verwenmacchiato
Met karamel of hazelnootsiroop en slagroom

€ 3,20

Drankenkaart
Bier Van ’t vat
Alfa Pils
Sjoes
Bokkereyer
Sint Gummarus Dubbel
Karmeliet Tripel

5,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,4%

€2,00
€2,00
€3,50
€4,00
€4,50

● Vraag naar ons seizoensbier van de tap!

Bier Van de fles
Amstel Radler (Alc. Vrij)
Amstel Malt (Alc. Vrij)
Amstel Radler 2%
Alfa bruin
Kriekenbier
Limburgse Witte
Paulaner Hefe-Weizen(0,5L)
Jopen Mooie Nel IPA
Herkenrode Cister blond
Duvel

0,0%
0,0%
2,0%
2,0%
4,0%
5,0%
5,5%
6,5%
6,5%
8,5%

€2,75
€2,75
€2,75
€2,75
€3,00
€3,00
€4,85
€4,00
€3,50
€3,95

Leuk om te delen: Gouden Carolus
Cuvee van de keizer ( 75 cl) 11 % € 14,95

Wijnen
Glas

Fles

Rood
Caré Garnacha/Syrah
€3,10 €17,50
Gran Trio Feudi San Marzano €4,10 €22,50
Wit
Caré Chardonnay/Macabeo
D. de l’Ansée, Sauvignon Bl.
J. Forster (zoet)

€3,10 €17,50
€4,20 €23,00
€3,10 €17,50

Rosé
Caré Tempranillo/Merlot
Metairie les Oliviers

€3,00 €17,50
€3,60 € 20,00

Prosecco
Frizzantino Dolce

-

Aperol Spritz

€5,25

Let op: Onze bar sluit 15 minuten vóór
sluitingstijd

€17,50

Drankenkaart
Sterke dranken en likeurtjes
Borreltjes
Els La Vera
Bokma Jonge Jenever
Jägermeister
LIKEURTJES
Rengelaote Proemenlikeur
Grand Marnier
Disaronno Amaretto
Baileys
P.S.V.
Port ruby Varossio
Port wit Varossio
Martini Bianco/Rosso
Sherry Don Pablo Dry
Cognac, whisky, rum,
Courvoisier Cognac
Famous Grouse Whisky
Dujardin Vieux
Bacardi Rum
Campari
Gin Tonic

€2,10
€2,10
€2,50

€2,10
€3,20
€2,70
€2,80
€2,70
€2,70
€2,70
€2,70
overige
€3,75
€3,95
€2,70
€3,75
€2,70
€4,70

Drankenkaart
Frisdranken
Coca-Cola
Coca-Cola Light
Coca-Cola Zero
Fanta
Sprite
Cassis
Fuze tea
Fuze tea green
Jus d’orange
Verse jus d’orange
Tomatensap
Appelsap
Fristi
Chocomel
Bitter Lemon
Tonic
Rivella Light
Chaudfontaine naturel
Chaufontaine bruis
Chaudfontaine (1,0L)
Spa Citron
Ginger Ale

€2,00
€2,00
€2,00
€2,00
€2,00
€2,00
€2,20
€2,20
€2,10
€2,65
€2,10
€2,10
€2,10
€2,10
€2,10
€2,10
€2,10
€2,00
€2,00
€6,50
€2,10
€2,10

