
SNACKS
Bitterballen - 8 stuks/16 stuks  7,50 14,50

Gemengd bittergarnituur - 8 stuks/16 stuks  7,50 14,50

Puntzak friet – met mayonaise   3,75  4,75

Mini loempia’s met chilisaus - 8 stuks/16 stuks   7,50 14,50

Broodplankje met kruidenboter en 2 dips   6,50

VLAAI
Limburgse vlaai / Limburgse vlaai met slagroom   3,75 4,75

SOEPEN
Arcense mosterdsoep met bosui en uitgebakken spekjes  mogelijk  7,00 
Heldere wildbouillon met ravioli van truffel en paddenstoelen  7,50

Franse uiensoep geratineerd met briochebrood en gruyèrekaas   7,50

Romige bospaddenstoelensoep   7,00

Geserveerd met brood en kruidenboter

UITSMIJTERS   

Uitsmijter met 3 eieren, ham, kaas  of  spek   10,75

Uitsmijter met 3 eieren, ham en kaas  11,75

Uitsmijter met 3 eieren, ham, kaas en spek  12,50

Gerverveerd op desembrood met een bijpassende salade

LUNCHKAART  van 12.00 tot 16.00 uurWARME DRANKEN
Koffie  2,90

Decafé  2,90

Espresso  3,00

Cappuccino  3,10

Latte macchiato  3,90

Met een shot karamel/vanille of  witte chocolade  4,10

Thee (van Tea Lifestyle uit Arcen)  3,25

Verse muntthee / Verse muntthee met honing   3,50  3,75

Verse gemberthee / verse gemberthee met honing   3,50  3,75

Irish / Italian / Spanish / Baileys / French / 43 Coffee  7,75

KOUDE DRANKEN
Chaudfontaine (blauw/rood)   2,90 

Coca Cola (regular/zero) / Sprite / Fanta Cassis / Fanta Orange 2,90 

Tonic / Bitter lemon / Gingerale  2,90

Fuze tea Lemon / Fuze tea green tea   3,20

Rivella / Jus d’orange / Appelsap / Fristi / Chocomel 3,30

Verse Jus d’orange  3,90

BIEREN & WIJNEN
Vraag naar onze speciale wisselende Bier- en Wijnkaart



PANNENKOEKEN 

Naturel   8,25

Appel   9,75

Kaas   9,75

Spek  10,75

Appel en spek of  Kaas en spek 11,75

WARME GERECHTEN
2 De Bourgondiër kroketten met brood of  frites  10,75

2 van Dobben kaaskrokketten met brood of  frites  10,75

Wildstoofpotje van hert, ree en wildzwijn met  
paddenstoelen, zilveruitjes, frites en salade 22,75

Krokant gebakken Wienerschnitzel met frites en salade  17,75

Krokant gebakken schnitzel met  
paddenstoelenroomsaus frites en salade  19,75

Vis van de dag met een witte wijnsaus, frites en salade  22,75

LUNCHDEAL  mogelijk        
Kopje soep van de dag
 &
Gebakken ei op desembrood, met gekookte ham  11,95

 &
Snee desem brood met een Bourgondiër kroket  

EXTRA met glas verse sinaasappelsap    14,95

SALADES klein groot

Salade met gerookte zalm, rode ui, 
kappertjes, komkommer en een kruidenvinaigrette  15,75 19,75

Salade met Veulense geitenkaas, walnoten, zongedroogde  
tomaten, komkommer en een honing-dille dressing   13,75 17,75

Geserveerd met brood en kruidenboter

BROODSOORTEN
Clubsandwich; gerookte zalm, rode ui, kappertjes, sla,  
komkommer, cocktailsaus en frietjes 12,75       

Clubsandwich; gebakken kipfilet, bacon, sla, tomaat,  
gebakken ei, cocktailsaus en frietjes  12,75

Desem vloerbrood gezond; ham, kaas, tomaat, komkommer,  
gekookt ei en cocktailsaus    10,75

Desem vloerbrood Livar ham of  jong belegen kaas   8,75

Desem vloerbrood gerookte zalm; rode ui, kappertjes, 
komkommer en dille mayonaise  11,75

Desem vloerbrood hertencarpaccio; pijnboompitjes,  
truffelmayonaise en Parmezaanse kaas  12,75

Desem vloerbrood brie uit de oven; met walnoten, 
rucolasla en heidehoning  11,75

Tosti Ham en/of  kaas  met een bijpassende saladegarnituur   7,25

Tosti met geitenkaas, honing en parmaham  
met een bijpassende saladegarnituur   7,75


