
Mini frikandelletjes, 8 of 16 stuks €  5,25 €  9,75
Bitterballen, 8 of 16 stuks €  6,50 € 12,50
Gemengd bittergarnituur, 8 of 16 stuks €  6,50 € 12,50
Maasparel plankje; mix van borrelhapjes, worst en noten €  10,75
Portie worst €  5,00
Puntzak frietjes - met mayonaise €  3,75 €  4,75
Mini loempia’s 8 stuks met chilisaus €  5,25
Broodplank met kruidenboter en 2 dipjes €  5,25

borrelkaart

vlaai

ijs

Limburgse vlaai € 3,00
Limburgse vlaai met slagroom € 3,75

Gemengde ijscoupe; 3 bollen ijs met slagroom € 6,00
Dame blanche; 
vanille-roomijs, chocoladesaus, slagroom € 6,00

Last van een voedselallergie? Laat het ons weten!



keuze MENU 

€ 24,95
Arcense mosterdsoep, met mosterd van de IJsvogel,  
een fris bosuitje en uitgebakken spekjes    € 7,00

Krachtige wildbouillon met bospaddenstoelen en een quenelle van fazant  € 7,00

Licht gebonden zuurkoolsoep  met Livar spekjes en schuim van rookworst  € 6,75

Franse uiensoep met brioche brood en overbakken met Emmentaler    € 7,00

Met brood en kruidenboter

soep

salade

uitsmijter

Club Sandwich

Gerookte zalm met rode ui en komkommer    € 12,75

Met brood en kruidenboter

Uitsmijter met 3 eieren, ham / kaas / spek / ham-kaas  € 9,00

Uitsmijter met 3 eieren, ham, kaas en spek  € 9,50

Geserveerd op boerenbrood, met een bijpassende salade

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

Club vis; gerookte zalm met ui, komkommer, 
cocktailsaus en frites  € 11,50



Naturel €  8,00
Appel €  9,50
Spek €  9,50
Kaas €  9,50 
Appel en spek € 10,50
Kaas en spek € 10,50
Boerenpannenkoek € 10,50
Kinderpannenkoek naturel €  6,50

pannenkoeken

piramide broodje (wit of bruin)

focaccia

Gerookte zalm; rode ui, cocktailsaus, kappertjes €  9,50 
Carpaccio; pijnboompitjes, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas € 10,50
Gezond; ham, kaas, ei, komkommer, tomaat €  8,50
Ham of kaas; Livar ham of Oerhollandse kaas €  7,50
Gesmolten brie; honing en walnoten €  9,50

Kaas/ham-kaas €  5,50
Salami, rode ui, chilisaus en kaas €  6,50
Ardennerham en mosterdkaas €  6,50

Geserveerd met een bijpassend salade garnituur



warme gerechten
2 Kwekkeboom krokketten met brood of frites €  9,50 

2 frikandellen met brood of frites €  9,50 

Kipsaté met satésaus, atjar, kroepoek en brood of frites € 14,50

Stoofpotje van wild met kruidkoek, zilveruitjes  
en een mix van paddenstoelen  € 22,75

Krokant gebakken Wienerschnitzel met frites en salade € 16,00

Krokant gebakken schnitzel met een  
Horster paddenstoelensaus  € 18,00

Kogelbiefstuk met een zachte pepersaus, frites en salade € 21,50

Linguine met saus van bospaddenstoelen, geraspte Pecorino  
en gebrokkelde walnoten  € 17,00

lunch-deal
Soep naar keuze
 +
Sneetje brood met een Kwekkeboom kroket
 +
Sneetje brood met ham en een gebakken ei

lunch-deal 
Met een groot glas Jus d’ Orange     € 12,95

€ 10,95



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 snoepzakje   € 5,00

KIDSMENU 

Smikkelspies, kroket, frikandel of kip nuggets
met frietjes, mayonaise en appelmoes

Kinderijsje met snoepzakje

€ 9,95

voor de kids
(tot en met 12 jaar)


