
tip van onze Chef!
Broodplankje met rustiek brood,  
kruidenboter en 2 dipjes

€5’
25

Al onze voorgerechten en soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter

Soepen

Voorgerechten
Huisgerookte zalm met een frisse salade en een 
lauwwarme spekjes dressing  € 12,75

Dun gesneden kalfsmuis met een crème van tonijn, 
kappertjes en augurk  € 13,75

Salade met in panko-kruim gebakken Veulense geitenkaas, 
Granny Smith, walnoten en een frisse honing-mosterddressing  € 12,75

Paddenstoelenpaté met een stroperige saus van 
appelstroop en rode port  € 13,75

Maasparel’s plank; 4 heerlijke gerechtjes met een 
klein kopje mosterdsoep  € 15,75

Arcense mosterdsoep, met mosterd van de IJsvogel, 
uitgebakken spekjes en croutons  € 7,00

Pomodorisoep met pesto en een zachte crème fraîche  € 6,75

Kerrie-kokossoep met een vleugje gember en geplukte kip  € 7,00

Licht gebonden champignonroomsoep 
met een room van truffel  € 7,00



Last van een voedselallergie? Laat het ons weten!

Vega

Visgerechten
Heilbotfilet met een korst van kruiden en een 
luchtige Bearnaisesaus  € 23,50

Op de huid gebakken dorade, met in tempura-beslag 
gebakken scampi’s en een antiboise van tomaat, olijf en ui  € 19,50

Gebakken kalfsoester met zachtgegaarde kalfswang 
en een jus van truffel  € 23,50
 
Limburgse maishoender gevuld met roomkaas, pesto, salie en 
omwikkeld met licht gerookt spek en een saus van dragon  € 19,50

Krokant gebakken schnitzel met een romige champignonsaus  € 18,00

Gegrilde entrecote met een zachte pepersaus  € 22,50

Rosé gebraden hertenrugfilet met een wintersgarnituur
en een krachtige wildsaus  € 24,50
 

Groentestrudel met in curry gebakken chinese kool  € 17,00

Vleesgerechten



keuze MENU 

€ 24,95
3-gangen 
 Keuze menu € 28’95
Arcense mosterdsoep, met mosterd van de IJsvogel, 
uitgebakken spekjes en croutons 
 of
Pomodorisoep met pesto en een zachte crème fraîche
 of
Kerrie-kokossoep met een vleugje gember en geplukte kip 

Limburgse maishoender gevuld met roomkaas, pesto, salie 
en omwikkeld met licht gerookt spek en een saus van dragon 
 of 
Op de huid gebakken dorade, met in tempura-beslag 
gebakken scampi’s en een antiboise van tomaat, olijf en ui
 of 
Groentestrudel met in curry gebakken chinese kool
 of 
Krokant gebakken schnitzel met een romige champignonsaus 

Koffie of thee met bonbons 
 of
Tiramisu met romig ijs van noten
 of 
Gebakken wentelteefje met kaneelijs en een saus van vanille

1

2

3



Desserts
Parfait van Limonchello met een topping van 
gebrand eiwitschuim       € 7,50

Tiramisu met romig ijs van noten    € 7,00

Vanille crème brullee en een bol caramelijs   € 7,50

Gebakken wentelteefje met kaneelijs 
en een saus van vanille       € 7,00

Plateau van Binnen en Buitenlandse kaassoorten  € 13,00

Wij kunnen u een bijpassend  
glas dessertwijn schenken   €  4,50

Irish coffee  Italian coffee
met Irish whisky en slagroom met Amaretto Disaronno en slagroom

Spanish coffee  French coffee
met Tia Maria en slagroom met Grand Marnier en slagroom

Coffee 43  Baileys coffee
met Licor43 en slagroom met Baileys en slagroom  

Latte Machiato (keuze uit 4 verschillende smaken):
Normaal    €  3,20  
Karamel / Vanille / Witte chocolade   €  3,65

  

Tante Sien Thee en Taart uit Arcen heeft samen met ons een 5-tal 
verse theemelanges uitgezocht die wij graag voor u serveren

Earl Grey Blue Star Rooibos beste mix  Happy Fruit 
(zwarte thee)    

Gunpowder Zeevaarders melange
(groene thee) (groene thee)

€7’
00

€3’
00


