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VAN BRASSERIE DE KROON
LUNCH & dINER
De LUNCHG ERECHTEN serveren wij
tussen 11.00 uur en 17.00 uur.
Vanaf 18.00 uur is onze keuken weer geopend
om te kunnen genieten van ONZ E DINERKAART.
zie pag. 12 voor lunch
en pag. 16 voor diner.
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stREEKPRodUKtEN
U kunt bij ons genieten van alles wat het
Limburgse land te bieden heeft,
van brood, vlaai, bier, fruit tot likeurtjes.
Veel van deze producten zijn in onze kaart verwerkt
en tevens te koop in onze winkel
Limburgerie ’t Kroontje naast onze Brasserie,
zodat u er thuis ook nog van kunt genieten.

BIER-LEKKERNIJEN
Wij schenken 12 soorten bieren
van het vat. Deze wisselen met
de seizoenen en door
eventuele nieuwtjes van de
diverse Brouwerijen waar wij
ons bier van betrekken.
Het is daarom mogelijk dat er
een ander bier op de tap zit dan
op dit moment in de krant staat.
Onze medewerkers kunnen u
hier nader over informeren.
Wij serveren ook nog
25 soorten op ﬂes.
PRoBEER ooK EENs ééN
vaN oNzE BIJzoNdERE
BIER-aRRaNgEmENtEN.
Lees verder op pagina 7.

MENUKAART
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maRKt 1, gULPEN

tEL. 043-4504194

Ijscoupes
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IJscoupes € 7,50
*Chocolade Sensatie
choc olade roomijs - Stracciatella roomijs , choc olade saus en slagroom

*Yoghurt Bosvruchten c oupe
Yoghurt-Bosvruchten ijs - Bosvruchtensorbet , Vanille ijs met bosvruchten en slagroom

*Aardbeien c oupe
Aardbeien ijs – Vanille ijs met verse aardbeien en slagroom

Limburgerie ‘t Kroontje
Limburgerie ’t Kroontje is gespecialiseerd in
streekgebonden producten en gerechten.
in onze winkel verkopen wij en groot assortiment
Limburgse wijnen, bieren , kazen (gedeeltelijk biologisch), jam
assortimenten, mosterd, stroop, likeuren, vleeswaren, fruit, groenten,
broodsoorten en Limburgse vlaaien uit eigen bakkerij.
Wij zijn 7 dagen per week geopend,
waardoor u elke dag kunt beschikken over onze verse producten.
Wij maken relatiegeschenken, kerstpakketten,
vlaai bakpakketten, teveel om op te noemen.
Voor elke gelegenheid kunnen wij iets voor u samenstellen
in diverse prijsklassen.
Voor meer informatie over onze winkel en producten
kunt u contact op nemen met Roel Wevers.

*Amarena Kersen c oupe
Amarena kersen ijs – Vanille ijs, Amarena kersen en slagroom

*Cookie c aramel Plezier
c aramel ijs – c ookie ijs – Vanille ijs, c aramel saus en slagroom

IJscoupes € 8,75
*Amaretto coupe
Amaretto Roomijs - Vanille ijs, Amaretto likeur , Amaretto koekjes en slagroom

*Grand Marnier coupe
Sinaasappelsorbet – Vanille ijs , grand Marnier en slagroom
Wij kunnen niet garanderen dat er allergenen in onze maaltijden zijn verwerkt. Vraag voor informatie aan de bedieningsmedewerkers.

Een feestje thuis of gezellig bij ons?
Wij verzorgen voor u verschillende soorten buﬀetten.
Bijvoorbeeld: Limburgs buﬀet; italiaans buﬀet; etc.
Buﬀetten naar eigen keuze.
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Kinderkaart
Tomatensoep

€ 2,75

Reuze kroket

€ 5,95

appelmoes/salade/frites/mayonaise

Kipschnitzel

€ 8,95

appelmoes/salade/frites/mayonaise

Hamburger

€ 8,95

broodje/ketchup/salade/frites/mayonaise

Pizza Margarita

Voorgerechten
Salade met gerookte zalm

€ 14.50

groene en witte asperges en mosterd dille saus

Romige Aspergesoep

€ 5.95

Hoofdgerechten
Lamsrack met rode wijnsaus

€ 24.50

Limburgse asperges en krielaardappeltjes

Gegrilde zalm met asperges
€ 7,95

tomaat/kaas

€ 24.50

wittewijnsaus en krielaardappeltjes

Asperges A La Flamande

Twee reuze kroketten
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menu

€ 19.50

€ 7,95
Het goede Leven aspergemenu

appelmoes/salade/frites/mayonaise

Gebakken scampi’s met een romige saus
Een vleugje knoﬂook, verse kruiden en Limburgse asperges

Kindermenu
alleen voor onze kleine gasten!

Of
Aspergesoep
****
Lamsrack met rode wijnsaus
Limburgse asperges en verse krieltjes

Tomatensoep
•••••••••••••••••••••
Kroket met frites, mayonaise en appelmoes
of
kipschnitzel met frites, mayonaise en appelmoes
••••••••••••••••••••••
Kinderijsje
€ 9,95
Wij kunnen niet garanderen dat er allergenen in onze maaltijden zijn verwerkt. Vraag voor informatie aan de bedieningsmedewerkers.

Of
Dorade ﬁlet op de huid gebakken
Limburgse asperges en verse krieltjes

****
Verse aardbeien met vanille ijs en slagroom
Of
Koﬃe naar keuze met bonbons
(Menu alleen te bestellen vanaf 2 personen)

€ 29,50 per persoon

Wij kunnen niet garanderen dat er allergenen in onze maaltijden zijn verwerkt. Vraag voor informatie aan de bedieningsmedewerkers.
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Bieren
van het vat:
Brand pils (S,M,L) v.a
Het goede Leven 7%

vleesspecialiteiten

€ 2,30
€ 4,25

Al ons Rundvlees is van het Limburgse Blanc Bleu Belge Rund, opgegroeid in Margraten.

Ons eigen bier gebrouwen naar eeuwenoud recept
van de Oude Kroon Brouwerij eerst gelegen op deze locatie!

Duvel van het vat 8,5%
gerardus kloosterbier 7% dubbel
Kwaremont 6,6% (Lekker blondje uit België)
Brand Weizen 5,1% (0,5 l.)
Tripel Karmeliet 8%
Val Dieu Blond 6%
Brugse Witte 4,8%
Pater Linus Tripel 7,2%
Gulpener Ur-Hop 6% (Biologische iPA)
Kasteelbier rouge 8%
Blond bier:
Aﬄigem blond
Leﬀe blond
La chouﬀ e Blond
grimbergen Blond
Pieth 7%

€ 4,10
€ 4,10
€ 4,10
€ 4,10
€ 4,10

Zwaar blond van een nieuwe Brouwerij,
Breuster Brouwers uit Eijsden.

dubbel:
Kasteelbier
Val Dieu Dubbel
grimbergen Dubbel
Brand oud bruin
Aﬄigem Dubbel
tripel:
Aﬄigem Tripel
Val Dieu Tripel
grimbergen Tripel

€ 4,35
€ 4,25
€ 4,25
€ 2,55
€ 4,35
€ 4,45
€ 4,25
€ 4,35

amber bier:
Kwak bier

€ 4,85

IPa
Lagunitas (USA) iPA

€ 4,25

€ 4,95
€ 4,25
€ 4,55
€ 5,75
€ 4,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 4,75
€ 4,45
€ 4,25
trappistenbier:
Rochefort 8
Rochefort 10
Westmalle tripel
Westmalle dubbel
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Bieren kunnen
wisselen door
wisselend
aanbod van de
brouwers!
Vraag onze
medewerkers
voor de laatste
nieuwtjes!

€ 4,55
€ 4,85
€ 4,85
€ 4,55

Fruitbier:
Liefmans Kriek
Liefmans Fruitesse

€ 4,35
€ 3,45

Pils op de ﬂes:
Brand Up
châ teau Neubourg
Jupiler

€ 2,95
€ 3,50
€ 2,95

diversen in de ﬂes:
Erdinger Weissbier 0,5 l.
Desperados

€ 5,95
€ 4,75

alcoholvrij/-arm:
Heineken 0,0%
Brand Weizen 0.0%
Erdinger Weiss Bier 0,0%
Liefmans Fruitesse 0,0%
Aﬄigem blond 0,0%
Amstel Radler 0,0%

€ 2,75
€ 3,50
€ 4,25
€ 3,25
€ 3,50
€ 2,95

Bierstoofpotje / rundvlees / kruiden / stroop / uien / gerardus dubbel bier / frites

€ 18,95

Entrecote / kruidenboter/salade/frites

€ 19,50

Konijnenbout / Limburgs / azijn / kruiden / specerijen / uien / stroop / frites

€ 18,95

varkenshaas / brochette / Stroganoﬀsaus / salade / frites

€ 18,50

Wienerschnitzel / champignonroomsaus / warme groenten / frites

€ 18,95

tournedos / pepersaus / warme groenten / frites

€ 23,50

specialiteit van het Huis!
Kaasfondue / tomaat / verse kruiden / brood / groenten / salade

€ 17,50 p.p.

t-Bone steak / grill / 500 gram / salade / kruidenboter

€ 28,50

(vanaf 2 personen)

Nagerechten
Limburgse kaasplank / streekkazen / stroop / speltbrood

€ 8,95

Crème Brûlée / vers schepijs / slagroom

€ 7,95

moelleux Chocolate / warm / chocolade / vers schepijs / slagroom

€ 8,95

Limburgse appel crumble / Salted-caramelroomijs / slagroom

€ 8,95

Wij kunnen niet garanderen dat er allergenen in onze maaltijden zijn verwerkt. Vraag voor informatie aan de bedieningsmedewerkers.
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tapas

voorgerechten

Tapas van de maand: culinaire verwennerijplank€14,95

Limburgse grotchampignons / knoﬂook / verse kruiden / room

€ 10,95

Heerlijke verwennerijen van diverse vleeswaren
en kaassoorten uit de regio

Runder Carpaccio / truﬀelmayonaise / Parmezaan / rucola

€ 12,95

Kleine tapas:

Belgische garnalenkroketjes / salade / mosterdcreme / speltbrood

€ 14,95

Krokante kipﬁlet nuggets
Vegetarische loempiaatjes
Bitterballen(vegetarisch)
Bitterballen
Vlammetjes
Kipﬁngers
Gefrituurde mosselen
Tortilla chips
Kaas en worst
Portie kaas blokjes
Worst en olijven
Gemengde olijven
Portie pinda’s
Zoute mix

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

speciaaltjes:

Bittergarnituur

€ 10,95

Warm geitenkaasje / voerstreek / sla / appel / noten / honing / mosterd € 14,95
zalm, geul forel, makreel / gerookt / mosterd / dille

€ 14,95

soepen
Franse Uiensoep / kaas / brood

€ 5,95

tomatensoep / basilicum / gehaktballetjes

€ 5,95

Limburgse mosterdsoep / gulpener Mosterd / room

€ 5,95

olijven, kaas, worst en diverse snacks

Tortilla chips

5,95
5,95
6,75
5,95
5,95
5,95
5,95
3,95
5,95
5,45
5,45
4,50
1,95
1,60

€ 7,95

met kaas overbakken*

Hoofdgerechten
vegetarische Pasta / groenten / champignons / pesto / room

€ 14,95

zalmﬁlet “Italia” / tomaat / basilicum / room / tagliatelle

€ 19,95

geul forel / “papilotte / salade / frites

€ 19,95

zalmﬁlet / knapperige korst / pecannoten / honing / wittewijnsaus

€ 19,95

Wij kunnen niet garanderen dat er allergenen in onze maaltijden zijn verwerkt. Vraag voor informatie aan de bedieningsmedewerkers.

Tapas del dia*
Inktvisringen
Scampi ail olio(10st)
Kaasplankje
Stokbrood met kruidenboter

€18,95
€ 5,95
€12,95
€ 9,95
€ 4,95

speciaal Bier verwennerij (min. 2 pers.) € 14,95 p.p.
Keuze uit 2 speciaal bieren per persoon
en een verwennerijplank voor 2.

*Deze gerechten kunnen tot 18.00 uur besteld worden!
Wij kunnen niet garanderen dat er allergenen in onze maaltijden zijn verwerkt. Vraag voor informatie aan de bedieningsmedewerkers.

6

dranken
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Hotel Informatie
Welkom in Hotel Brasserie de Kroon

Warme dranken:
€2,50
€2,50
€3,50
€2,50
€2,95
€2,85
€2,95
€2,85

U verblijft in een gebouw dat gebouwd is omstreeks 1910. Het gebouw is al minstens sinds 1340
als herberg en later als hotel in gebruik. Na een brand in 1900 was het totaal verwoest
en opgebouwd zoals het nu is. in de jaren rond 1400 was hier ook een brouwerij gevestigd,
de Kroon brouwerij, die later is overgegaan in de Brand bier brouwerij te Wijlre,
niet ver hier vandaan. Vandaar dat dit ook een van de oudste Brand Etablissementen
van Nederland is. Bij dit hotel was vroeger ook nog een grote bioscoop gevestigd,
die er nu helaas als ruïne achter ligt. Eind jaren 50 is het hotel als zodanig gesloten en is de Kroon
verder gegaan als café. in 1987 is het hele pand grondig gerestaureerd en verder gegaan
als Brasserie de Kroon met een zeer mooi terras aan de gulp. Anno 2006 is er weer een hotel
bij gekomen waarvan u nu kunt genieten in dit sfeervolle oude gebouw.
Wij serveren ons ontbijt in het restaurant tussen 9.00 en 11.00 uur.

Koﬃe
Espresso
Dubbele espresso
Cafeïnevrije koﬃe
Café Panna Montata
Cappuccino
Latte macchiato
Koﬃe verkeerd
Koﬃe DE KROON
met amaretto, slagroom en bonbons
Ingendaeler koﬃe
“ingendaeler likeur”
“met Boerenjongens”
Boerenjongens koﬃe
Limburgse koﬃe
“met Els”
Irish coﬀee
“met irish whiskey”
“met grand Marnier”
French coﬀee
Italian coﬀee
“met Amaretto”
Rudesheimer kaﬀee
“met Asbach Uralt”
“met la chouﬀ e likeur”
La chouﬀe koﬃe
Schrobbeler koﬃe
“met Schrobbeler”

€6,85
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75

ijskoﬃe

€ 3,95

Liefdes arrangement € 95,-- p.p.p.n.
TiP!: LEUK VOOR HUWELiJKSNAcHT - 2 dagen/1 nacht

Thee "Slow Tea"
Thee diverse smaken

€2,50
€2,50

1 overnachtingen kamer met bad;
1 romantisch surprise menu bij kaarslicht; 1 ontbijt op bed
extra’s op de kamer; gedichtje op hoofdkussen, kaarsen, 1 ﬂes champag ne,
bonbons en andere lekkernijen, fruit, rode rozen, badolie, massage olie, parfum.

Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Warme chocolademelk
met rum en slagroom

€2,95
€3,65

Wandel arrangement € 155,--p.p.

€4,45

Kamer prijzen *Prijzen inclusief ontbijt*
Luxe twee persoonskamer - met bad/toilet/tv/zitje en balkon
Luxe vier persoonskamer - met bad/toilet/tv en zitje
Toeslag 2 persoons gebruik € 20,- p.p.p.n.
Twee persoonskamer - met douche/toilet/tv/zitje

vanaf € 90,- p.k.
vanaf € 110,- p.k.
vanaf € 55,-p.k.

midweek arrangement € 225,-- p.p.
koﬃe met Limburgse vlaai bij aankomst; 5 dagen/4 nachten
4x surprise menu - 4x Limburgs ontbijt; verrassing bij vertrek; aankomst op maandag!

verwenarrangement thermae 2000 € 175,-- P.P.
koﬃe met Limburgse vlaai bij aankomst; 3 dagen/2 nachten;
2x surprise menu; 2x Limburgs ontbijt; verrassing bij vertrek;
eenmaal dag entree voor Kuuroord Thermae 2000 te Valkenburg

koﬃe met Limburgse vlaai bij aankomst
3 dagen/2 nachten; 2x surprise menu; 2x Limburgs ontbijt;
1 wandelkaart met verschillende routes;
goed gevulde Limburgse knapzak voor onderweg; verrassing bij vertrek.

Lunch
salades:
Geitenkaas met appel en honing
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Brusselse Wafels (cakewafel):
€ 14,95

geitenkaas uit de oven op frisse salade
met noten, appel en honing-mosterddressing

Salade met lauw warme Val Dieu kaas

€ 16,95

Met appel en balsamico-dressing
geserveerd met een Abdij bier uit de Val Dieu, de Val Dieu Blond (kleintje)

Vissersbord

€ 14,95

Salade met diverse gerookte vissoorten en dille saus

Salade met Belgische garnalen kroketjes en mosterd crème

Bij de koﬃe of omdat het lekker zoet is

Brusselse wafel naturel

€ 3,50

Brusselse wafel warme kersen

€ 5,50

Brusselse wafel banaan,
chocolade saus en slagroom

€ 5,95

Brusselse wafel met slagroom

€ 4,50

€ 14,95

Luikse Wafels (suikerwafel):

Lunchgerechten:
(Deze lunchgerechten kunt u tot 17.00 uur bestellen)

Twaalfuurtje

€ 9,95

Luikse wafel naturel

€ 2,95

Luikse wafel warme kersen

€ 4,95

Extra slagroom

€ 0,55

Diverse soorten brood met Huzarensalade, kaas en kroket

Twee kroketten met brood

€ 8,95

Bier Burger Speciaal

€ 13,95

grain-Fred Beef Burger van rundvlees uit clar e Valley Australië
geserveerd op een Speciaal Bierbroodje gemaakt met ons bier “Het goede Leven”

Vega Burger

€ 13,95

geserveerd op een speciaal Bierbroodje met frietjes en mayonaise !

Tosti Hawaï
Brood met ham, kaas en ananas en kleine salade (dit duurt iets langer)

€ 7,95

Wij kunnen niet garanderen dat er allergenen in onze maaltijden zijn verwerkt. Vraag voor informatie aan de bedieningsmedewerkers.

gebak
uit eigen bakkerij:
Limburgse Vlaai (uit eigen bakkerij)

€3,35

Luxe Limburgse Vlaai

€3,85

Warm Appelgebak met ijs en slagroom
(dit duurt iets langer)

€4,95

Slagroom

€0,55

Wij kunnen niet garanderen dat er allergenen in onze maaltijden zijn verwerkt. Vraag voor informatie aan de bedieningsmedewerkers.
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Wijnen
Huiswijnen wit
glas
Karaf 1/4L
Char donnay
€ 3,95
€ 7,80
Zuid-Afrika
Fris, fruitige z uid-afrikaanse wijn, aangenaam zuurtje
Sauvignon Blanc
Vignerons Ardéchois,
Ardèche igP, Fonvène

Karaf 1/2L
€ 15,75

Fles

€ 3,95

€ 7,80

€ 15,75

€ 19,50

glas
€ 3,95

Karaf 1/4L
€ 7,80

€ 25,50

Karaf 1/2L
€ 15,75

Fles

€ 15,75
€ 19,95

€ 19,50
€ 25,95

Mooie volle rode wijn. Past bij stoofschotels, rood vlees en kaas

€ 3,95
€ 4,95

€ 7,80
€ 9,95

Aroma van rode vruchten met een vleugje kruiden. Licht verteerbare wijn.

Huiswijnen rosé
glas
Karaf 1/4L
Rosato
€ 3,95
€ 7,80
Marche Rosado
Terre c ortesi
Deze mooie rosé uit italië is heel fris en vriendelijk
Huiswijnen
Winzer Krone

(Deze lunchgerechten kunt u tot 17.00 uur bestellen)

Broodje met kaas v.a.

Muller-Thurgau 2019
€ 4,75
€ 8,75
€ 16,95
Fromberg
De wijn heeft een fris naar citrusvruchten wijzende neus. Vol in de mond

Lamadoro, Puglia igP,
Primitivo 2018
Fromberg
Monarch Barrique Fleur

Lunchgerechten:
Harde broodjes: wit/bruin

Een mooi evenwicht tussen
fruit, frisheid en souplesse. Rond in de mond, licht parelend, mooie frisheid

Huiswijnen rood
Cabernet-sauvignon
Z uid-Afrika

Lunch

glas
€ 3,85

Karaf 1/4L
€ 7,70

Karaf 1/2L
€ 15,75

€ 5,50

Vraag ook naar onze andere kaassoorten

Broodje met gegrilde ham
Broodje met Val Dieu kaas
Broodje met tonijnsalade
Broodje met gerookte forel

€
€
€
€

5,95
6,95
6,95
6,95

Uitsmijters:
Uitsmijter met 3 eieren en kaas
Uitsmijter met 3 eieren en ham
Uitsmijter met 3 eieren en spek
Uitsmijter met 3 eieren ham/kaas
Uitsmijter ´de kroon´(vraag ons niet wat erin zit)

€
€
€
€
€

8,95
8,95
8,95
8,95
9,75

Omelet
met champignons en ham
Lunchgerechten:
Wienerschnitzel

€ 8,95

€ 18,95

Met champignonsaus salade en frites

Bierstoofpotje
Karaf 1/2L
€ 14,30

gemaakt met g erardus dubbelbier
Met frites en salade

€ 18,95

Een frisse, zacht-zoete witte wijn uit Duitsland

Rosé
la croix d’argent gascogne

per ﬂes € 19,50

mademoiselle From Hell "on the rocks" € 4,95
(Deze wijn is een combinatie van de aardbeienwijn
van Wijndomein Hoenshof
en wijn van de Muscaris druif )
Een zalig fris aperitief !

U kunt bij ons genieten van alles wat het Limburgse land
te bieden heeft, van brood, vlaai, bier, fruit tot likeurtjes.
Veel van deze producten zijn in onze kaart verwerkt
en tevens te koop in onze winkel Limburgerie ’t Kroontje
naast onze Brasserie, zodat u er thuis ook nog van kunt genieten.

SPELT

13

Spelt, het oergraan uit de bronstijd,
heeft eigenschappen waar de
meeste voedingsmiddelen het alleen
maar om kunnen benijden: Spelt is
gezond, voor lichaam én geest,
houdt fit, past in de gastronomische
tendens en is van nature een Eko
graan, vooropgesteld dat men wel de
oude, echte soorten, spelt kiest. Spelt
is, zoals men vaak leest niet een tarwesoort, maar een graan, wat de
bakker vroeger gebruikte, voordat het
hedendaagse graan, tarwe, werd gekweekt. Het bevat wel gluten maar
deze zijn niet te vergelijken met tarwegluten. Anders dan bij tarwe zitten
de belangrijke voedingsstoffen in
spelt, ook in het meellichaam ofwel
bloemlichaam. De voedingswaarde
van tarwe bevindt zich hoofdzakelijk
in de kiem en de zemel die bij het
malen voor het grootste gedeelte uitgemalen en uitgezeefd worden. Het
bloemlichaam van tarwe bestaat voor
het grootste gedeelte uit gluten.
De vitaminen en mineralen zijn door
het doorfokken met andere prioriteiten dan gezondheid, bijna volledig
verdwenen uit tarwebloem. Daarom
ook de noodzaak om als men tarwe
eet, volkoren tarweproducten te kiezen hoewel de grove delen in volkorenmeel niet altijd even gezond, en
zelfs beschadigend kunnen zijn voor
de darmwand. Bij spelt, helemaal bij
biologische spelt, blijven de voedingsstoffen tijdens het maalproces
wel behouden. Omdat het bloemlichaam van spelt niet alleen maar gluten bevat, en de gluten die het bevat
van een andere samenstelling zijn
dan die in tarwe, is spelt, en producten gemaakt van spelt-bloem of
spelt-meel, veel makkelijker te verteren, en deeg van speltmeel veel lichter met de hand te kneden dan tarwe.
Daarom is spelt zeer gezond.

Wij kunnen niet garanderen dat er allergenen in onze maaltijden zijn verwerkt. Vraag voor informatie aan de bedieningsmedewerkers.

Lunch
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speciaaltjes uit de regio:
in deze rubriek vindt u diverse heerlijkheden die het Limburgse land te bieden heeft.
Deze gerechten en ingrediënten zijn ook bij ons te koop in onze winkel Limburgerie
’t Kroontje waardoor u ook thuis kunt genieten van onze Limburgse specialiteiten.
Alle gerechten worden in eigen keuken bereid uit verse producten en ook
seizoensgebonden, waardoor het mogelijk is dat sommige gerechten niet aanwezig zijn.

Bammeke kaaskroket

Heerlijk Italiaans gekruid brood
Met gerookte zalm en mosterd-dillesaus

Ciabatta carré
Warme Valdieu kaas, tomaat en pesto

‘’Limburgs broodje’’
Een broodje met ham, kaas, sla, tomaat en mosterd

Limburgse gebakken champignons
met een romige kruidensaus en een vleugje knoﬂook

Limburgs zuurvlees
met salade en frites

Culinaire verwennerij plank

€ 25,50

€ 24,50

Care chardonnay, Bodegas Anadas 2019
intense en elegante chardonnay met een lange afdronk.

€ 21,50

€ 10,95

Azienda Agricola Altùris, Friuli ig P Sauvignon 2019
Een elegant en intens aroma met opvallende tonen van salie,
tomatenblad en munt, die zich vermengen met de hoofdgeuren van
grapefruit en exotisch fruit. Fris in de mond, rond, fruitig en persistent.

€ 21,50

€ 10,95

Bodega del Abad, Bierzo DO cima Bella g odello Joven 2019
100% g odello.
g eurige aroma’s van bloemen met citrus tonen.
Een evenwichtige en gebalanceerde wijn met een fruitige afdronk.

€ 21,50

€ 10,95

€ 7,95
€ 10,95
€ 14,95
€ 14,95

Heerlijke verwennerijen van diverse vleeswaren
en kaassoorten uit de regio

soepen:
Toscaanse tomatensoep
Limburgse mosterdsoep
Uiensoep gegratineerd met kaas

Witte wijnen
Muller-Thurgau 2019
Fromberg
De wijn heeft een fris naar citrusvruchten wijzende neus. Vol in de mond.
Pinot gris 2017 , Wijndomijn Hoenshof
Heerlijke volle wijn met frisse aroma’s van zoete perzik
En abrikoos, een ﬁjne begeleider van lichte gerechten.

Met kaaskroketjes gemaakt van grottenkaas
uit zichen-zussen-Bolder

Focaccia salmoni aﬀumicati
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Wijnen

Rode Wijnen
Monarch Barrique Fleur
Fromberg
Aroma van rode vruchten met een vleugje kruiden, licht verteerbare wijn
MJ Janeil, Pays d’Oc, Merlot
Fijne neus van zwarte bessen en vers fruit.
gulzig en rond in de mond, afgewerkt met zachte tannines
en een mooie frisheid.

€ 25,95
€ 19,50

Gran trio rosso, Salaento 2018
€ 20,50
intense kersenrode kleur met paarse accenten. z eer complex in de neus.
Op de tong, krachtige fruitaroma’s, mooi evenwicht, volle, vette en intense smaak.

€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95

Wij kunnen niet garanderen dat er allergenen in onze maaltijden zijn verwerkt. Vraag voor informatie aan de bedieningsmedewerkers.

Cascina ghercina, Piemonte DOc Barbera Appassimento 2018
100% Barbera.
Heerlijke wijn met rijke aroma’s van rijp fruit en kersen.
Fluweelzachte tannines en intense smaakbeleving.

€ 21,50
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dranken
Frisdranken:
PUREZZA WATER:
Premium Water Sparkling
Premium Water Sparkling
Premium Water Still
Premium Water Still

350 ml
750 ml
350 ml
750 ml

Orangina
Sisi Sinas
Seven Up
Pepsi cola
Pepsi Max
Ranja Fruitmix met 40% minder suikter
Royal club Tonic
Royal club Bitt er Lemon
Royal club Jus ‘orange
Royal club Appelsap
Royal club c assis
Royal club ginger Ale
Rivella light
Apfel schorle
Lipton ice tea
Lipton ice tea green
Choc omel
Fristi
Verse jus d`Orange

€ 2,95
€ 4,95
€ 2,95
€ 4,95
€ 2,55
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,40
€ 2,40
€ 3,55
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dranken
Nederlands gedistilleerd:
Oude genever
Jonge Jenever
Vieux
Els La Vera

€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95

Buitenlands gedistilleerd:
Joseph guy***
c ognac
Martell v.s.o.p.
c ognac
Remy Martin v.s.o.p. c ognac
Asbach Uralt
Eau de Vie de vin
Grappa
Eau de Vie de vin
Calvados
Eau de vie
Ballantine
Schotse Whiskey
Schotse Whiskey
Johnnie Walker red
Grants
Schotse Whiskey
Glenﬁddich
Schotse Whiskey
Tullamore Dew
irish Whiskey
Four Roses
Bourbon Whiskey
Rum
Bacardi
Vodka
Smirnoﬀ
Gordon
gin
Jägermeister
C ampari
Likeuren:
Pernod anijs
Dom Benedictine
Grand Marnier Rouge
C ointreau
Drambuie
Amaretto Di Saronno
Baileys irish cr eam

€ 3,65
€ 4,05
€ 4,05
€ 4,05
€ 4,05
€ 3,95
€ 3,95

Port-sherry-vermouth:
€ 3,75
Oxford Port Ruby Oxford
€ 3,75
Port White
Los Patos Sherry very dry ﬁno € 3,75

4
Bessenjenever
Kalmoes Beerenburger
Ingendaeler (uit Houthem)
Schrobbeler
€ 4,25
€ 4,65
€ 4,95
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,55
€ 4,25
€ 4,25
€ 3,55
€ 3,25
€ 3,55
€ 3,05
€ 3,55
Tia Maria
Passoa
Safari
Sambuca
43
Apfelkorn

€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95

vraag
naar onze
Kukki
Cocktail
Kaart

€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,75

Los Patos Sherry medium dry € 3,75
Martini Bianco
€ 3,75
Martini Rosso
€ 3,75

