
 

 

Club geitenkaas  € 13,00

Lunchgerechten tot 16.00uur

Met boerenbrood, gemengde salade en Maastrichtse mosterd van Adriaan.

pijnboompitten, Parmezaanse kaas en balsamic-glaze.

Een ambachtelijke ciabatta met gegrilde steak, rucola, 

Ciabatta Di Manzo  € 16,50

krap gebakken bacon, salade, tomaat en cocktailsaus.

Overheerlijke clubsandwich met lauwwarme kip en

Club Old School  € 13,50

Plankje Limburgse lekkernijen  € 14,50

Met gebakken ricotta, rucola, tomaat en basilicum.

Boerenbrood Sicilian style  € 9,50

Maastrichtse mosterd van Adriaan.

Huisgemaakt Limburgs gehakt met salade en 

Boerenbrood  Dikke  € 9,50

met gerijpte geitenkaas, walnoot, salade en honing.

Een heerlijke clubsandwich van ambachtelijk notenbrood

2 Kroketten van de Bourgondiër  € 9,75

kaasspecialiteiten, Luikse stroop en onions monegasque.

 Lunchplank met boerenbrood,  diverse Limburgse vlees- en

vegetarisch geserveerd worden.

Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen



met ham € 1,00 met kaas € 1,00 met bacon € 1,00

      Handgesneden plakken boerenbrood met roomkaas en bosui,

Met gebakken ricotta, tomaat en basilicum.

Salade Sicilian style  € 9,50

Met kappertjes, rode ui en dille crème.

Salade gerookte zalm  € 14,50

Met  gerijpte geitenkaas, salade, walnoot en honing.

Uitsmijter naturel  € 7,50

3 eieren met boerenbrood en salade.

Tegen meerprijs:

afgemaakt met een komkommer dille zuurtje.

2 Vegetarische kroketten  € 10,50

Boerenbrood zalm  € 12,50

Met boerenbrood, gemengde salade en Maastrichtse mosterd van Adriaan.

Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen

vegetarisch geserveerd worden.

Salade geitenkaas  € 16,50

Salades / Voorgerechten

Brood  € 3,75  /  Combi van 2 soorten € 6,75

Kroket met salade en tartaarsaus

Garnalenkroket  € 9,25

Brood met keuze uit tomatentapenade, aioli of olijventapenade.



     

Keuze uit; zoet of pittig geserveerd met coleslaw en huisgemaakt frites.

Gegratineerde uiensoep  € 7,00

Soep

Soep van de Dag (zie de krijtborden of vraag het ons) Dagprijs

 Specialiteit van het huis; Spareribs  € 19,95

Hamburger Dikke  € 16,50

Op de huid gebakken zalm en geserveerd met warme groenten,

huisgemaakte frites en een saus Hollandaise.

Op de huid gebakken zalm   € 23,50

Keuze uit 3 verschillende huisgemaakte sauzen  ( pepersaus,

Stroganoff of verse champignons), warme groenten en huisgemaakte frites.

100% Rundvlees; dry aged beef hamburger op een broodje, gemengde 

salade, gebakken bacon, tomaat, zure komkommer, cheddar, saus en frites.

Entrecote (200 gram)  € 19,95

Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen

en atjar van rode uien met huisgemaakte frites.

 Indonesisch stoofvlees met lichte kokossmaak

Rendang  € 16,75

Hoofdgerechten

vegetarisch geserveerd worden.



Met huisgemaakte atjar van komkommer en kroepoek en frites.

Saté van varkenshaas  € 15,50

Suggestie van de Chef (zie de krijtborden of vraag het ons)

IJskoffie Dikke Dragonder  € 4,75

Vegetarische hamburger  € 15,50

Voor de kids:  € 7,00

2 Garnalenkroketten  € 19,50

tomaat en gebakken ricotta.

Een vegetarische pasta met een saus van aubergine met 

Pasta Norma  € 14,50

Gemengde salade, tomaat, zure komkommer, cheddar, saus en frites.

Keuze uit Ben & Jerry's koekjesdeeg, cheesecake

en aardbeien of stukjes chocolade brownie met slagroom.

2 Kroketten, gemengde salade, frites en cocktailsaus. 

Coupe vers fruit met vanille ijs  € 7,00

Kinderijs;   Ben & Jerry’s   € 5,00

Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen

vegetarisch geserveerd worden.

frikandel, kaaskroketjes, kipnuggets of kroket.

Frietjes met appelmoes, komkommer en keuze uit: 

Dessert

Dame blanche  € 7,00

Vanille ijs, vers gesmolten Callebaut chocolade en slagroom.



(met vlees, vis en/of kaas)

Borrelkaart:

Bitterballen van de Bourgondiër (6st.)  € 7,50

 met Maastrichtse mosterd van Adriaan.

Borrelplank v/d chef klein € 15,00

Deze gerechten zijn vegetarische of kunnen

vegetarische geserveerd worden.

Plankje Limburgse lekkernijen  € 22,50

Borrelplank met boerenbrood,  diverse limburgse vlees- en kaas-

specialiteiten, Luikse stroop, onions monegasque en Maastrichtse mosterd.

Borrelplank v/d chef groot € 30,00

(met vlees, vis en/of kaas)

Calamares met tartaarsaus € 6,50


