Voorgerechten
Broodplankje
Brood|aïoli|kruidenboter|olijven

€ 6,00

Carpaccio van ossenhaas van het Blanc Bleu Belge rund
carpaccio|truffle creme|Parmezaanse kaas

€ 14,00

Hollandse garnalen cocktail
Als vanouds, lekker voor de liefhebber!

€ 15,00

Salade “Sjieke”
salade|gebakken spel|paprika|grotchampignons
als hoofdgerecht suppl. € 2,00

€ 12,00

Salade “Sscampi’s”
gegrildee scampi's|salade|mosterd-dille dressing
als hoofdgerecht suppl. € 3,00

€ 15,00

Salade “Val-Dieu”,
gesmolten Val-Dieu kaas|salade|pijnboompitten|honing
als hoofdgerecht suppl. € 2,00

€ 15,00

Champignons op Limburgse wijze
Champignons|knoflook|room|kaas gegratineerd

€ 10,00

"Proeverijtje"
Selectie van verschillende kleine gerechten, laat u verrassen (vanaf 2 personen

€ 9,50 p.p.

Al onze voorgerechten worden geserveerd met een huisgebakken uienbroodje en boter

Pasta's
Scampi’s in In roomsaus met verse tagliatelle

€ 18,00

Zalm in roomsaus met verse tagliatelle

€ 18,00

Lasagna, vegetarisch

€ 18,00

Alle pasta's worden geserveerd met Parmezaanse kaas

Soup
"Grootmoeders" soep

€ 5,00

Franse uiensoep
Traditioneel gemaakt!

€ 6,00

Tomatensoep
huisgemaakt van Italiaanse Pomodori tomaten

€ 5,00

Soep van het moment
Wisselend van smaak en seizoen! Vraag het ons!

€ 6,00

Al onze soepen worden geserveerd met een huisgemaakt uienbroodje en boter

Main courses
Tournedos van het Blanc Bleu Belge rund
geserveerd met een port jus

€ 26,50

Varkenshaasje van het krulvarken uit Margraten,
geserveerd met een Stroganoff saus of pepersaus

€ 19,00

Kalfsschnitzel, kalfsvlees van het Pasveld uit Margraten
geserveerd met een romige champignonsaus

€ 18,00

Saté van de varkenshaas
huisgemaakte Atjar|pindasaus|kroepoek

€ 19,00

Limburgs Zoervleisj
zoals "veer ut toes lekker vinge"

€ 18,00

Rick's Ribjes
Spareribs|BBQ saus|knoflooksaus

€ 18,00

Chef’s burger
burger|gebakken champignons|rode ui|tomaat|salade

€ 12,00

Rick's Cheese burger
burger|uienringen|tomaat|cheddar cheese|salade

€ 10,00

Noorse zalm van de grill
Zalmfilet|witte wijnsaus|saffraan

€ 20,00

Vis van de dag
wisselende verse vis direct van de afslag! Vraag onze medewerkers!

€ 19,00

Alle gerechten worden geserveerd met verse warme groenten, salade en een aardappelgarnituur naar keuze

Specialiteiten van de chef
Verse zeetong
in roomboter gebakken zoals die hoort!

€ dagprijs

Gegrilde Lamskoteletjes
lamskoteletjes|groenten uit de wok|duo van knoflook & cocktail

€ 25,00

Tournedos Bronsheim New Style
Tournedos|gebakken kalfslever|eigen jus

€ 28,50

Brochette
Tournedos|varkenshaas|groenten uit de wok|duo van knoflooksaus& cocktail

€ 25,-

Biefstuk van het Blanc Bleu Belge rund
Kogelbiefstuk|kruidenboter

€ 18,-

Alle gerechten worden geserveerd met verse warme groenten, salade en een aardappelgarnituur naar keuze

Voor onze kleine gasten
Tomatensoep

€ 3,50

Frites met frikandel / kroket

€ 6,00

Kipschnitzel

€ 7,00

Kinderburger

€ 7,00

Pasta met saus (tomaat|carbonara)

€ 8,00

Warme poffertjes (10 stuks)

€ 4,50

Kinderijsje

€ 4,00

Nagerechten
Crème Brûlée,
Crème brûlée|Bourbon vanille ijs|compôte van rood fruit

€ 8,00

Dame Blanche
Bourbon vanille ijs|warme chocolade saus

€ 6,00

Trio van chocolade
3 bereidingen van chocolade|advocaat

€ 8,00

"Heiße Liebe"
Bourbon vanille ijs|warme kersen

€ 8,00

Chef’s Surprise

€ 9,00

Koffie á la Hoeskamer van Broenssem

€ 6,00

Irish koffie / French koffie / Italian koffie / Spanish koffie

€ 6,00

“Os Hoeskamer” 3-gangen menu
Voorgerecht
Grootmoeders soep
huisgemaakt runderbouillon
Soep van het moment
wisselend van smaak en seizoen! Vraag het ons!
Kleine “Sjieke” salade
salade|gebakken spek|paprika|grotchampignons
Kleine carpaccio van ossenhaas van het Blanc Bleu Belge rund
carpaccio|truffelmayonaise|Parmezaanse kaas

Hoofdgerecht
Vis van de dag
Vraag het ons!
Varkenshaasje van het krulvarken uit Margraten
geserveerd met een Stroganoff saus of pepersaus
Kalfsschnitzel, kalfsvlees van het Pasveld uit Margraten
geserveerd met een romige champignonsaus
Biefstuk
geserveerd met kruidenboter
Suppl. € 3,50
Hoofdgerechten worden geserveerd met warme groente, salade en een aardappelgarnituur naar keus

Nagerecht
Koffie of thee
Dessert van de dag

€ 25,00

"Bronsheim" 3-gangen menu

€ 17,00

Voorgerecht
Grootmoeders groentesoep
huisgemaakte runderbouillon
Soep van het moment
wisselend van smaak en seizoen! Vraag het ons!

Hoofdgerecht
Vis van het moment
Vraag het ons!
Kalfsschnitzel
geserveerd met een romige champignonsaus
Varkenshaas
geserveerd met een Stroganoff of pepersaus
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse warme groente, salade en een aardappelgarnituur naar keus

Nagerecht
Koffie of thee
Dessert van de dag

