
Eten



Lunchv a n   1 2 . 0 0  u u r   t o t   1 6 . 0 0   u u r Soepen
 
 
 

 

 

 

5.955.95
7.957.95
6.956.95
6.956.95



6.256.25
8.508.50

  
6.256.25
8.508.50
8.508.50
8.508.50

  
8.508.50

  

Broodjes

Lunch
burgers

Lunchburger met zalmLunchburger met zalm                          7.957.95
Briochebroodje, zalm, avocado, roereiBriochebroodje, zalm, avocado, roerei

Lunchburger met baconLunchburger met bacon                      7.957.95
Briochebroodje, bacon, avocado, spiegeleiBriochebroodje, bacon, avocado, spiegelei   

Hamburger d'r EckHamburger d'r Eck                                        8.508.50
OOnze traditionele hamburgernze traditionele hamburger   



BorrelplateauBorrelplateau  
  diverse borrelhapjes, brood en dipsdiverse borrelhapjes, brood en dips

              niet altijd te verkrijgen, vraag onze medewerkersniet altijd te verkrijgen, vraag onze medewerkers
Nachos met kaas en dipsNachos met kaas en dips
Ambachtelijke rundvleesbitterballenAmbachtelijke rundvleesbitterballen
Ambachtelijke goulashbitterballenAmbachtelijke goulashbitterballen
Gemengde snacksGemengde snacks
LoempiaatjesLoempiaatjes
Mini frikandellenMini frikandellen
KipnuggetsKipnuggets
Frietje mayo of curryFrietje mayo of curry
Frietje SpeciaalFrietje Speciaal
Bamiblok/kroketBamiblok/kroket
Frikandel/KaassoufleFrikandel/Kaassoufle

Borrelen
2p2p    14.9514.95
4p4p    22.9522.95

  
7.957.95
7.507.50
7.507.50
7.507.50
5.505.50
5.505.50
5.505.50
3.503.50
3.953.95
2.752.75
2.752.75

van 12:00 uur tot 21:00 uur 



Borrelbroden
van 12:00 uur tot 21:00 uur 

Borrelbrood met verse groenne pesto & parmezaanse kaas 
    (met kaas overbakken) 
Borrelbrood met knoflookboter, 
    chili pepers & Jalapenos  
 Borrelbrood met roomboter, olijven & 
    gemarineerde paprika 
Borrelbrood met parmaham & tomatensalsa 
    (met kaas overbakken)  
 Borrelbrood met vijgen, honing & milde Geitenkaas 

7.957.95
  

7.957.95
  

7.957.95
  

9.959.95
  

8.958.95



Voorgerechten
v a n  1 6 . 0 0  u u r  t o t  2 0 . 0 0  u u r

Stokbrood met kruidenboterStokbrood met kruidenboter
Gebakken champignonsGebakken champignons    
BruchettaBruchetta
Courgette/komkommer soepCourgette/komkommer soep
TomatensoepTomatensoep
Geroosterde paprikasoepGeroosterde paprikasoep

4.754.75
5.505.50
7.507.50
6.006.00
5.005.00
6.006.00

  



Hoofdgerechten
v a n  1 6 . 0 0  u u r  t o t  2 0 . 0 0  u u r

Flat iron steakFlat iron steak
200gr. heerlijke malse steak, van Australische graan200gr. heerlijke malse steak, van Australische graan
gevoerde runderen, met peper- of champignonsaus &gevoerde runderen, met peper- of champignonsaus &
frietjesfrietjes  

SpareribsSpareribs
Malse ribjes die zo van 't bot vallen met heerlijkeMalse ribjes die zo van 't bot vallen met heerlijke
sausjes & frietjessausjes & frietjes

VarkenshaasjeVarkenshaasje
180gr. met peper- of champignonsaus & frietjes180gr. met peper- of champignonsaus & frietjes

Hamburger d'r EckHamburger d'r Eck
200gr. burger met frietjes.200gr. burger met frietjes.

SchnitzelSchnitzel
280gr. met peper- of champignonsaus & frietjes280gr. met peper- of champignonsaus & frietjes  

KipsatéKipsaté
200gr. met atjar, kroepoek, seroendeng & frietjes200gr. met atjar, kroepoek, seroendeng & frietjes

21.9521.95
  
  
  

16.9516.95
  
  

16.9516.95
  
  
  
  

15.9515.95

14.9514.95

13.9513.95



ZuurvleesZuurvlees
op Limburgse wijze met frietjesop Limburgse wijze met frietjes

Taco schotelTaco schotel      
gekruid gehakt, jalapeno pepertjes, frietjes,gekruid gehakt, jalapeno pepertjes, frietjes,   
knoflooksaus & cocktailsausknoflooksaus & cocktailsaus

Frisse saladeFrisse salade   
            mmet meloen en fetakaaset meloen en fetakaas
Geitenkaas SaladeGeitenkaas Salade

met peer en vijgenmet peer en vijgen
Val dieu saladeVal dieu salade

met val dieu kaas, walnoten & champignonsmet val dieu kaas, walnoten & champignons
Salade scampi'sSalade scampi's  
Salade zalmSalade zalm
Spaghetti Scampi'sSpaghetti Scampi's
Op de huid gebakken zalmOp de huid gebakken zalm

in een heerlijke witte wijn dille saus met frietjesin een heerlijke witte wijn dille saus met frietjes

12.9512.95
  

11.9511.95
  
  

14.9514.95
  

14.9514.95
  

14.9514.95
  

17.9517.95
16.9516.95
17.9517.95
16.9516.95



Voor de  
 Kinderen

Frietje zuurvleesFrietje zuurvlees
Frietje kipsatéFrietje kipsaté
Spaghetti ScampiSpaghetti Scampi
Frietjes met frikandel of kroketFrietjes met frikandel of kroket
Frietjes met 6 kipnuggetsFrietjes met 6 kipnuggets
PannenkoekPannenkoek                                                        v.a.v.a.
        Naturel, appel, spek of appel & spekNaturel, appel, spek of appel & spek

H o o f d g e r e c h t e nH o o f d g e r e c h t e n

7.957.95
7.957.95
8.958.95
5.505.50
6.006.00
7.957.95

  



Kinderijsje - met verrassingKinderijsje - met verrassing
Lemon cheesecakeLemon cheesecake
Strawberry cheesecakeStrawberry cheesecake
Oreo cheesecakeOreo cheesecake
Dame blancheDame blanche
Brownie met vanilleijsBrownie met vanilleijs  
Bourgondisch plankjeBourgondisch plankje

Schrobbeler, koffie & slagroomSchrobbeler, koffie & slagroom

Desserts
5.005.00
5.755.75
5.755.75
5.755.75
6.006.00
6.256.25
5.255.25


