
BORRELKAART 
Bitterballen 8 stuks / 16 stuks 6,50  - 12,50

Gemengd bittergarnituur 8 stuks / 16 stuks 6,50  - 12,50

Snackplankje; mix van 8 borrelhapjes, brie, cervelaatworst, 
nootjes, gemarineerde olijven en brood 13,50

Puntzak frietjes - met mayonaise  3,75 - 4,75  
Mini loempia’s 10 stuks met chilisaus  5,25  

Gemarineerde olijven  3,25   
Broodplank met kruidenboter en 2 dipjes  5,25  

VLAAI
Limburgse vlaai / Limburgse vlaai met slagroom 3,00 - 3,75

 

IJS
Dame Blanche; 3 bollen vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom 6,00

Gemengde ijscoupe; 3 bollen ijs met slagroom 6,00

3 bollen vanille-ijs met verse aardbeien*  7,50

IJskoffie; koffie, Kahlúa, roomijs en slagroom* 6,50

*Alleen in het seizoen verkrijgbaar.    
Last van een voedselallergie? Laat het ons weten!        



SOEPEN 
Arcense mosterdsoep met bosui en uitgebakken spekjes 6,75     

 mogelijk 
Provencaalse tomatensoep  6,75

Ossenstaartbouillon met een groentegarnituur 6,75

Met desem vloerbrood en kruidenboter

UITSMIJTERS
Uitsmijter met 3 eieren, ham/ kaas / spek/ ham-kaas 9,75

Uitsmijter met 3 eieren, ham, kaas en spek 10,25

SALADES           (klein of  groot)

Salade met gerookte zalm, komkommer spaghetti, avocado  
en een mosterd-dilledressing  14,75 - 18,75

Gemengde salade met pikante biefreepjes in sojasaus, 
zongedroogde tomaat en kroepoek 14,75 - 18,75

Salade met gemarineerde venkel, gebakken geitenkaasjes, 
gegrilde watermeloen en gegrilde asperges  14,75 - 18,75  

TORTILLA WRAPS
Gevuld met gerookte zalm, kruidenroomkaas, ijsbergsla, rode ui, 
kappertjes en een dillemayonaise 9,50

Gevuld met licht gerookte kip, kruidenroomkaas, rauwkostsalade 
en een Dijon-mosterdmayonaise 9,50

Geserveerd op desem vloerbrood 
met een bijpassende salade



CLUB SANDWICH
Gerookte zalm, rode ui, kappertjes, sla, 
komkommer en cocktailsaus 11,50

BLT; gebakken kipfilet, bacon, sla, tomaat, 
gebakken ei en cocktailsaus 11,50 

Onze clubs worden geserveerd op desembrood met frietjes

DESEM VLOERBROOD
Gezond; ham, kaas, tomaat, komkommer, gekookt ei en cocktailsaus 9,00     

 mogelijk 

Livar ham of  Oerhollandse kaas   7,50

Gerookte zalm; rode ui, kappertjes, komkommer en dille mayonaise 10,50

Rundercarpaccio; pijnboompitjes, truffelmayonaise 
en Parmezaanse kaas 10,50

Gesmolten brie; walnoten, rucolasla en heide-honing 9,50

TOSTI                                                                                       

Ham en/of  kaas  6,00

Tartufo; salami, tomaat, mozzarella en truffeltapenade  6,50

Geserveerd met een bijpassend salade garnituur



                

PANNENKOEKEN 
Naturel    8,00  

 

Appel    9,50  

Spek   9,50

Kaas    9,50   

Appel en spek   10,50

Boerenpannenkoek     10,50     mogelijk     



MOSSELEN 

Traditioneel
mosselen in droge witte wijn 

     of

Dronken
mosselen met Hertog Jan Karakter bier 22,50
     of  

Spaanse
mosselen met tomatensalsa, knoflook en Spaanse peper

Mosselen (1 kg) worden geserveerd met frites, sausjes en een salade

alleen verkrijgbaar in het seizoen



LUNCH DEAL    mogelijk

Kopje soep naar keuze
+
Gebakken ei op brood met gekookte ham   10,95

    
+

Snee brood met een Kwekkeboom kroket   

Lunch deal met een groot glas jus d’orange  12,95

WARME GERECHTEN 
2 Kwekkeboom kroketten met brood of  frites 9,50

2 Kwekkeboom kaaskroketten met brood of  frites  9,50

Huisgemaakte kipsaté met satésaus, atjar, kroepoek en brood of frites 14,50

Krokant gebakken Wienerschnitzel met frites en salade 16,00

Krokant gebakken schnitzel met stroganoffsaus, frites en salade 17,50

Rosé gebraden biefstuk met kruidenboter, frites en salade 21,50

Pasta van het seizoen 16,50  
 mogelijk

Vis van de dag met een witte wijnsaus, frites en salade 21,50

Burger de Maasparel; runderburger op briochebrood, rode ui, 
jalapeno pepers, tomaat, truffelmayonaise en frites 18,75  

 mogelijk 

Rustieke bol met gebakken kip, champignons en knoflook 
in een licht pikante piri-pirisaus met een frisse salade 11,50



KIDS MENU 

Smikkelspies, kroket, frikandel of  kipnuggets
met frietjes, mayonaise en appelmoes 
+ 9,95
Kinderijsje met een lolly

VOOR DE KIDS (t/m 12 jaar) 
Voor de allerkleinsten
Een boterham met chocopasta, pindakaas, jam of  hagelslag  2,50

Tomatensoep met balletjes 3,50

Pasta bolognese  7,00

Kroket of  frikandel met frietjes, appelmoes en mayonaise 6,50

Kipnuggets met frietjes, appelmoes en mayonaise 7,50

Smikkelspies; kipnugget, frikandel, bitterbal,
met frietjes, appelmoes en mayonaise 7,50

Schnitzel met frietjes, appelmoes en mayonaise 9,00

Kinderpannenkoek met poedersuiker 6,50

Kinderijsje met een lolly 5,00



WARME DRANKEN 
Koffie 2,60

Decafé 2,60

Espresso 2,70

Cappuccino 2,80

Latte macchiato 3,20

Met een shot karamel/vanille of  witte chocolade 3,65

Thee (van Tante Sien Thee en Taart uit Arcen) 3,00

Verse muntthee 3,00

Irish / Italian / Spanish / Baileys / French / 43 Coffee 5,00

KOUDE DRANKEN
Chaudfontaine (blauw/rood) / Coca Cola (regular/zero) /
Sprite / Fanta Cassis / Fanta Orange / Tonic / Bitter lemon 2,65

Fristi / Chocomel / Fuze tea Lemon/ Fuze tea green tea 2,85

Rivella / Jus d’orange / Appelsap  2,95

Verse Jus d’orange 3,75

DIVERSE
Aperol Spritz 6,50

Prosecco per glas 5,75

Gedistilleerd vanaf  3,00



TAPBIEREN 
Hertog Jan Pilsener (0,25l.)    3,10

Half  om (0,25l.)  3,10

Hertog Jan Pilsener (0,45l.)  5,35

Hertog Jan Weizener * (0,3l.)  4,90

Hertog Jan Weizener * (0,5l.)  7,25

* Dit bier is afhankelijk van het seizoen te verkrijgen van de tap.
    Anders worden deze geserveerd per fles

 

HERTOG JAN BIEREN   van de fles 
Hertog Jan Hoppig Blond Enkel (0,3l.)  4,25

Hertog Jan Tripel (0,3l.)  5,00

Hertog Jan Karakter (0,3l.)  4,75

Hertog Jan Grand Prestige (0,3l.)  5,50



Benieuwd naar onze wisseltap? 

Vraag dit gerust aan een van onze medewerkers, 

zij vertellen u graag meer. 

OVERIGE BIEREN  van de fles 
Gulpener Oud bruin (0,3l.) 3,50

Leffe bruin (0,3l.) 4,75

Leffe blond (0,3l.) 4,75

Amstel Radler (0,3l.) 3,50

Liefmans Fruitesse (0,25l.) 4,00

Franziskaner Weisse (0,5l.) 5,90

La Chouffe (0,33l.) 4,75

Jopen Mooie Nel (0,33l.) 5,90

ALCOHOLVRIJE BIEREN van de fles 
Hertog Jan 0.0  (0,3l.) 3,50

Amstel Radler 0.0% (0,3l.) 3,50

Franziskaner Weisse  Alcoholvrij (0,5l.) 5,25



fles  26,50

glas  4,50 
karaf   18,50

fles  26,50

glas  4,50 
karaf   18,50

fles  26,50

glas  4,50 
karaf   18,50

fles  26,50

glas  4,50 
karaf   18,50

fles  31,00

glas  5,50

HUISWIJNEN 
Croix D’Or Chardonnay-Terret (Frankrijk) 
Wit droog  
Een herkenbare chardonnay in de neus, met frisse hints  
van appel en citroen, stevig en aangenaam fruitig in de mond

Mainzer Domherr Kabinet (Duitsland)  
Wit zoet   
Een wijn met een mooie balans tussen een licht zoetje en een  
verfrissend zuurtje, frisfruitige geur met appel- en perziktonen

Brioso Prosecco Frizzante (Italië) 
Mousserend   
Helder groen-geel met een fijne, zachte en lichte mousse. 
Kruidige appel en meloen in de neus. Levendige, natuurlijke frisheid

Croix D’Or Syrah Rosé (Frankrijk)  
Rosé droog   
De wijn heeft een mooie kleur van verse aardbeien. De geur is fris 
en fruitig met hints van bosbessen. Zeer aangenaam van smaak

Domaine Lalande Merlot (Frankrijk) 
Rood droog  
Een zachte rode wijn, met hinten van chocola elegante, 
mooi in balans, soepel en aangenaam om te drinken


