
ASPERGE
MENU

29,50

33,50

39,50

44,50

Bonbon van gerookte zalm gevuld met een aspergemousse,
een tagliatelle van rauw gemarineerde asperges

en Hollandse garnaaltjes
of

Dun uitgesneden kalfsmuis met een frisse salade van 
aardappel, augurk en asperges met gerookte paling

Licht gebonden aspergesoep met een garnituur
van hamblokjes, asperge en ei

Asperges op Limburgse wijze met gekookte
Livarham, asperge-botersaus en krieltjes

of
Asperges met gerookte zalm, kruidensaus en krieltjes

Aardbeien Romanoff; Hollandse aardbeien,
vanille-ijs en Romanoff-saus

of
Koffie of  thee

3 gangen (soep, hoofdgerecht en koffie of thee) 
3 gangen (soep, hoofdgerecht en dessert) 
3 gangen (voorgerecht, hoofdgerecht en dessert)
4 gangen (voorgerecht, soep, hoofdgerecht en dessert) 

Voorgerecht

Soep

Hoofdgerecht

Dessert



7,00

7,00

7,00

7,00

SOEPEN  

Licht gebonden aspergesoep met een garnituur
van hamblokjes, asperge en ei

Arcense mosterdsoep met uitgebakken
Livarspekjes en frisse bosuitjes

Heldere ossenstaartbouillon
met aspergepuntjes en groene kruiden

Provençaalse tomatensoep met kip, 
basilicumpesto en crème fraîche

Al onze soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter. 
Last van een voedselallergie? Laat het ons weten!

5,25Tip van onze Chef!
Broodplankje met rustiek brood, 

kruidenboter en 2 dipjes



13,75

11,75

13,75

15,75

15,75

VOOR
GERECHTEN
Carpaccio van ossenhaas met een frisse salade, truffeldressing,
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en zongedroogde tomaatjes

Salade met gemarineerde venkel, gebakken geitenkaasjes,
gegrilde watermeloen en gegrilde asperges

Bonbon van gerookte zalm gevuld met een aspergemousse,
een tagliatelle van rauw gemarineerde asperges

en Hollandse garnaaltjes

Dun uitgesneden kalfsmuis met een frisse salade van
aardappel, augurk en asperge met gerookte paling

Maasparel’s proeverij-plank; 4 heerlijke voorgerechtjes
en een klein aspergeroom soepje

Al onze voorgerechten worden geserveerd met brood en kruidenboter.
Last van een voedselallergie? Laat het ons weten!



24,75

19,75

18,75

HOOFD
GERECHTEN         
Rosé gebraden biefstuk van het Friesland rund met in
curry-tempura gefrituurde scampi’s met een salsa van

tomaat, olijf, kappertjes en kruiden

Limburgse maishoender, gevuld met roomkaas
en basilicumpesto, omwikkeld met katenspek

en een saus van Hertog Jan Karakter

Krokant gebakken schnitzel met een Stroganoffsaus



24,75

21,75

24,75

25,75

HOOFD
GERECHTEN         

Op de huid gebakken zeebaarsfilet met een saus
van waterkers en yuzo, aardappel mousseline

en gegrilde asperge

Linguine met asperges, gebakken gamba’s
en chorizo en een pesto-roomsaus

(vegetarisch mogelijk)

Soufflé van zalm en snoekbaars met gebakken
asperge en een witte wijn saus met soja en gember

Stoofpotje van Geuldallam met gegrilde
lamskotelet, gewokte asperge en lente groenten



22,50

24,50

23,50

23,50 

25,50

26,50

ASPERGES         

Onderstaande aspergegerechten serveren wij met
krielaardappeltjes, asperge-botersaus en ei

Limburgse asperges met:
Gekookte Livarham

Duo van gekookte Livarham en Ardennerham

Ardennerham

Gerookte zalm

Gebakken zalm

Duo van zalm



7,50

7,00

7,00

7,00

13,00

DESSERTS
 

Aardbeien Romanoff; Hollandse aardbeien,
vanille-ijs en Romanoff-saus

Café Glacé van koffie, Kahlúa, roomijs en slagroom

Bavarois van boerenyoghurt met blauwe bessen
uit eigen streek en chocolademousse

Roomijs met Hollandse aardbeien en slagroom

Kaasplankje van kaassoorten
met kletsenbrood, honing en appelstroop



KEUZE
DINER

 

28,50
3 GANGEN 

1

2

3

Heldere ossenstaartbouillon  
met aspergepuntjes en groene kruiden

 of
Arcense mosterdsoep met uitgebakken  

Livarspekjes en frisse bosuitjes
 of

Gebonden aspergesoep met een garnituur
van hamblokjes, asperge en ei

Op de huid gebakken zeebaars met witte  
wijn-sjalottensaus en puree met aspergestukjes

 of
Linguine met asperges, gebakken gamba’s en chorizo

en een pesto-roomsaus (vegetarisch mogelijk)
 of

Krokant gebakken schnitzel met een Stroganoffsaus
 of

Limburgse maishoender, gevuld met roomkaas en  
basilicumpesto, omwikkeld met katenspek  

en een saus van Hertog Jan Karakter

Koffie of  thee
 of

* Bavarois van boerenyoghurt met blauwe bessen  
uit eigen streek en chocolademousse

 of
* Café Glacé van koffie, Kahlua, roomijs en slagroom

* meerprijs 3,00


