Eten
In het najaar is onze keuken op
maandag gesloten

Lunch

van 12.00 uur tot 16.00 uur

12-uurtje

13.50

Soepje, spiegelei, kroket,
salade, ham, kaas &
boerenbrood.
(liever vegetarisch?)

Kipsaté met brood
Friet zuurvlees
Friet taco
Uitsmijter ham & kaas
Pannenkoek

14.95
12.95
12.95
7.95
v.a. 7.95

Naturel, appel, spek of appel &
spek

Brood met 2 bourgondische
kroketten
(liever vegetarisch?)

8.95

Tosti ham & kaas

4.95

Soepen
Tomaten
Gegratineerde uien
Geroosterde Paprika

5.95
7.95
6.95

Broodjes

Broodje brie
Broodje werrem sjink
Beenham op Limburge wijze
Broodje gezond
Broodje taco
Broodje pulled pork
Broodje aioli & champignons
Gegratineerd
Wij serveren standaard
geen salade bij onze
gerechten. heeft u graag
een salade erbij? geef dit
dan bij uw bestelling
door.

6.25
8.50
6.25
8.50
8.50
8.50

Lunch
burgers

Lunchburger met zalm

7.95

Briochebroodje, zalm, avocado, roerei

Lunchburger met bacon

7.95

Briochebroodje, bacon, avocado, spiegelei

Hamburger d'r Eck
Onze traditionele hamburger
(liever vegetarisch?)

8.50

Borrelen

van 12:00 uur tot 20:00 uur
Borrelplateau
2p 14.95
diverse borrelhapjes, brood en dips
4p 22.95
niet altijd te verkrijgen, vraag onze medewerkers
Nachos met kaas en dips (met gehakt? +2,50)
7.95
Ambachtelijke rundvleesbitterballen
7.50
Ambachtelijke goulashbitterballen
7.50
Gemengde snacks
7.50
Loempiaatjes
5.50
Mini frikandellen
5.50
Kipnuggets
5.50
Frietje mayo of curry
3.50
Frietje Speciaal
3.95
Bamiblok/kroket/vegetarische kroket
2.75
Frikandel/Kaassoufle
2.75

Borrelbroden
van 12:00 uur tot 20:00 uur

Borrelbrood met verse groene pesto & parmezaanse kaas 7.95
(met kaas overbakken)
Borrelbrood met knoflookboter,
7.95
chili pepers & Jalapenos
Borrelbrood met roomboter, olijven &
7.95
gemarineerde paprika
Borrelbrood met parmaham & tomatensalsa
9.95
(met kaas overbakken)
Borrelbrood met vijgen, honing & milde Geitenkaas
8.95

Voorgerechten
t o t 19 . 0 0 u u r

Brood met dips
Gebakken champignons
Bruchetta
Tomatensoep
Geroosterde paprikasoep

4.75
5.50
7.50
5.00
6.00

SHARED
DINING
Champignons, Bruscetta, Stokbrood,
Spareribs, Hamburgers ,Kipsaté
en friet vanaf 2 personen

do
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Wij serveren standaard
geen salade bij onze
gerechten. heeft u graag
een salade erbij? geef dit
dan bij uw bestelling
door.

Hoofdgerechten
Flat iron steak

t o t 19 . 0 0 u u r
22.95

200gr. heerlijke malse steak, van Australische graan
gevoerde runderen, met peper- of champignonsaus &
frietjes (+ 2,50 bij 3-gangen menu)

Spareribs

16.95

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

Varkenshaasje

16.95

180gr. met peper- of champignonsaus & frietjes

Hamburger d'r Eck (Vega-burger mogelijk)

15.95

200gr. burger met frietjes.

Schnitzel
280gr. met peper- of champignonsaus & frietjes

Kipsaté
200gr. met atjar, kroepoek, seroendeng & frietjes

14.95
15.95

Zuurvlees

12.95

op Limburgse wijze met frietjes

Taco schotel

12.95

gekruid gehakt, jalapeno pepertjes, frietjes,
knoflooksaus & cocktailsaus

Val dieu salade
met val dieu kaas, walnoten & champignons

Salade zalm
Op de huid gebakken zalm

15.95
17.95
17.95

in een heerlijke witte wijn dille saus met frietjes

SHARED
DINING
Champignons, Bruscetta, Stokbrood,
Spareribs, Hamburgers ,Kipsate en friet
vanaf 2 personen

Voor de Kinderen
Frietje zuurvlees
Frietje kipsaté
Frietjes met frikandel of kroket
Frietjes met 6 kipnuggets
Pannenkoek
v.a.
Naturel, appel, spek of appel & spek

7.95
7.95
5.50
6.00
7.95

Desserts
Lemon cheesecake
Oreo cheesecake
Brownie
Lavacake
Bourgondisch plankje
Schrobbeler, koffie & slagroom
Koffie specialiteit met likeur
Zie drankenkaart

5.75
5.75
6.00
6.25
5.50
5.50

