Wat schaft de pot?
VOOR KLEINE BUIKJES
Bio zachte broodjes (2st) met choco of gelei
Croque uit het vuistje
Spaghetti bolognaise
Pasta veggie
Pannenkoek

€3,20
€8,00
€7,00
€7,00
€4,00

PANNENKOEKEN
Pannenkoeken

€8,00

Pannenkoeken

€9,00

Pannenkoeken

€9,50

Pannenkoeken

€10,50

SALADE met een zacht broodje
Feta, groene olijven & gegrilde aubergine €13,20

Pannenkoeken Koe-vert

€11,20

PASTA’S met brood en kaas
Pasta Koe-vert met gerookte zalm & curry €14,70
Spaghetti van de chef
€14,50

ZOETE ZONDE
Wroeterkoekjes

HUISGEMAAKTE SOEP
Soep met een broodje (veggie)

€4,00

BIO ZACHTE BROODJES OP DE PLANK (2st)
Broodjes kaas & mosterd
€6,80
Broodjes gerookte ham & mosterd
€6,80
Broodjes gegrilde kip & granenmosterd €8,50
Broodjes spiegelei (2st)
€7,60
Broodjes spiegelei (2st) & spek
€8,00
BELEGDE BIO MEERGRANEN BROODJES
Diverse soorten (zie koeltoog binnen)
€4,90
CROQUES
Kaas of hesp met groenten
Monsieur met groenten
Madame (2 eitjes) met groenten
Monsieur bolognaise met groenten

€9,50
€10,00
€11,50
€13,50

met pancetta & gewokte groenten in olijfolie

Spaghetti bolognaise
Pasta veggie
Glutenvrije pasta

KOUDE PASTA met brood

€13,00
€12,00
+ €2,00
€14,50

met groene pesto, gedroogde ham,
zongedroogde tomaten & pijnboompitten

Glutenvrije pasta

+ €2,00

witte/bruine suiker, confituur of Loonse stroop

met witte/bruine suiker
met Loonse stroop
met confituur
met gebakken appel in Loonse stroop
met gebakken spek & Loonse stroop

met gebakken spek & appel in Loonse stroop
met walnoten en honing

(zie assortiment op het buffet)

€3,80 of €4,10

Limburgse taart (1st)
Taart met koffie/thee
Hoeve ijs De Winning

€3,40
€5,40
€2,20

NE KNABBEL
Portie kaas / salami / gemengd
Zout / paprika chips
Yuca zout / paprika / taco van Oxfam

€7,00
€1,80
€2,20

Zit ook jij graag aan een propere tafel?
De klanten na jou ook! Zet je leeggoed
in de daarvoor voorziene karren en
gooi je afval weg in de vuilnisbak.
is fier een afdeling van

te zijn.

Bedankt!

