
Asperge 
  Menu

3 gangen (soep, hoofdgerecht, koffie of thee) 32,95 
3 gangen (soep, hoofdgerecht en dessert) 38,95

4 gangen (voorgerecht, soep, hoofdgerecht en dessert) 48,95

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

of
Steak-tartaar met gegrilde groene asperges,  

kruidenolie en gegrild focaccia brood
 

Romige aspergesoep met asperges, Livarham, ei en peterselie 
 

Asperge op Limburgse wijze met gekookte Livarham,  
asperge-botersaus, ei en gekookte krielaardappeltjes

of
Asperges met gerookte zalm, asperge-botersaus,  

ei en gekookte krielaardappeltjes
 

Roomijs met Hollandse aardbeien en slagroom
of

Koffie of thee



5,50Tip van onze Chef!
Broodplankje met rustiek brood, 

kruidenboter en 2 dipjes

  
Soepen

7,00

7,50

 
7,00

7,50

6,50Tip van onze Chef!
Broodplankje met rustiek brood, 

kruidenboter en 2 dipjes

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

mogelijk*             **

**Arcense mosterdsoep met uitgebakken 
Livarspekjes en lente-ui

**Romige aspergesoep met asperges, Livarham,  
ei en peterselie

*Provencaalse tomaten-paprikasoep 
met basilicumolie

Heldere ossenstaartbouillon met venkel, 
lente-ui en kruiden uit eigen tuin



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

mogelijk*             **

   Voor
gerechten

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

gemarineerde asperges en een kruidendressing

Rouleau van gevogelte met gemarineerde  
asperges en een mango-koriander compote

Carpaccio van ossenhaas met een frisse  
salade, truffelmayonaise, pijnboompitjes  

en Parmezaanse kaas

*Frisse salade met witte en groene asperges, 
mousse van asperges, een gebakken Veulens 
geitenkaasje met een krokant panko-jasje  

en een mango-koriandercompote

Steak-tartaar met gegrilde groene asperges,  
kruidenolie en gegrild focaccia brood

Maasparels proeverij plank; 4 heerlijke 
voorgerechten met een klein aspergeroom-soepje

14,75

14,75

14,75

13,75

15,75

15,75



  
  Hoofd 
gerechten

Gegrilde runderentrecôte met kruidenboter en een 
antiboise van tomaat, olijven, ui en kruiden

Zalmfilet met een soufflé van snoekbaars, 
gestoomde witte en groene asperges en witte 

wijnsaus met bieslook en kappertjes

Rosé gebraden biefstuk van het Frieslanderrund 
met rode portsaus, sjalottencompote 

en een spies van gepofte paprika

Gegrilde boerderijkwartel met truffelpuree, 
truffelsaus, bosui en sjalotten

25,75

24,75

24,75

23,75



  
  Hoofd 
gerechten

*Linguine met wokgroentes, roerbakasperges,  
basilicumpesto, Parmezaanse kaas, 

walnoten en rucola

In de oven gegaarde roodbaarsfilet  
met basilicumpesto, fregola en kreeftensaus 

Krokant gebakken schnitzel  
met een paddenstoelenroomsaus

Limburgs maïshoender gevuld met roomkaas en 
bruschettakruiden, omwikkeld  

met katenspek en een Hertog Jan Weizensaus

19,75

 
24,75

19,75

21,75

mogelijk*             **



  
   Asperge 
gerechten

Gekookte Livarham 

Gerookte zalm 

Duo zalm; gebakken en gerookte zalm 

Duo van ham;  Livarham en Parmaham 

Parmaham 

Liever Hollandaisesaus in plaats van asperge-botersaus?  
Dat kan!  Supplement 1,00

Limburgse asperges met

Onze aspergegerechten serveren wij met  
krielaardappeltjes, asperge-botersaus en ei.

25,75

26,75

28,75

27,75

26,75



Keuzediner
3 gangen

* Meerprijs dessert 4.00

Arcense mosterdsoep met uitgebakken Livarspekjes en lente-ui
of

Provençaalse tomaten-paprikasoep met basilicumolie 
of

Heldere ossenstaartbouillon met venkel, lente-ui en kruiden uit eigen tuin
 

In de oven gegaarde roodbaarsfilet met basilicumpesto, fregola en kreeftensaus 
of

Linguine met wokgroentes, roerbakasperges, basilicumpesto,  
Parmezaanse kaas, walnoten en rucola

of
Krokant gebakken schnitzel met een paddenstoelenroomsaus 

of
Limburgse maïshoender gevuld met roomkaas en bruschettakruiden,  

omwikkeld met katenspek en een Hertog Jan Weizensaus 
 

Koffie of thee
of

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

*Bavarois van boerenyoghurt met hangop van sinaasappel  
en een compote van rood fruit

29,50vanaf



  
Desserts

8,50

8,00

 
8,00

8,00

14,00

Roomijs met Hollandse aardbeien en slagroom 

Parfait van Limoncello, coulis van mango  
en een limoen-mascarponecrème

Café Glacé van koffie, Kahlúa, roomijs en slagroom 

Bavarois van boerenyoghurt met hangop  
van sinaasappel en een compote van rood fruit 

Kaasplankje van binnen- en buitenlandse  
kaassoorten 


