
Lunchgerechten zijn verkrijgbaar van 10.30-16.30 uur  

-BARRA BROODJES- 

GEZOND met ham en kaas verder aangekleed   €6.95 

BBQKIP met koolsla, komkommer en ui     €8.25 

EIERSALADE huisgemaakt      €7,25 

GEHAKTBROOD met Limburgse mosterd    €8.95 

-FOCACCIA- 

CARPACCIO met o.a. mosterd-truffel mayo €9,95 

BRIE  met walnoten en aceto stroop  €7.95 

ZALMTARTAAR    €8.95 

-SOEPEN- 

FRANSE UIENSOEP      €6.25 

TOM KHA KHAI  “Thaise kippensoep”   €6.75 

-SMAAKT ALTIJD- 

TOSTI met ham, kaas, salade en curry     €5.50 

CLUB KIP met kip dij, bacon, champignons, uien en kruidenmayo  €9.75 

2 BOURGONDIER KROKETTEN op boerenbrood    €8.95 

2 BOURGONDIER KROKETTEN met frites en mayo   €9.25 

2 FRIKANDELLEN met frites en mayo     €8.75 

KIPPENRAGOUT met een pasteibakje en sla & frites   €9.75 

GRIEKSE PITA met kip dij, ijsbergsla en yoghurt-knoflookmayo €8.95 

-VOOR ONZE JONGSTE GASTEN- 

BROODJE KNAKWORST       €3.75 

KINDERTOSTI        €4.75 

HAMBURGER met komkommer, frites en appelmoes  €7.75 

KINDERSPARERIBS met komkommer, frites en appelmoes   €8.00 

SATÉ 1 STOKJE  met kroepoek, frietjes en appelmoes   €7.25 

KIPSCHNITZEL met frietjes en appelmoes  €7.25 

VISSTICK met frietjes en appelmoes     €7.25 

KROKET met frietjes en appelmoes     €6.25 



FRIKANDEL met frietjes en appelmoes     €6.25 

KAASSOUFFLÉ met frietjes en appelmoes  €6.25 

NUGGETS met frietjes en appelmoes     €6.25 

BITTERBALLEN met frietjes en appelmoes    €6.25 

Supplementje warme groentjes      €2.50 

Glutenvrije kroket of frikandel in het menu is een meerprijs van €2.00 

KINDERSPAGHETTI Bolognese of Carbonara   €7.50 

KINDERPANNENKOEK      €4.95 

POFFERTJES        €4.95 

PIZZA BAMBINI MARGARITA      €6.25 

PIZZA BAMBINI HAWAII      €6.75 

PIZZA BAMBINI SALAMI OF HAM     €6.75 

-MAALTIJDEN VOOR DE HELE DAG- 

De volgende gerechten zijn de gehele dag verkrijgbaar. 

Bij tafels van meer dan 8 volwassenen dient rekening gehouden te worden met langere 

wacht tijd of de keuze te beperken tot maximaal 6 verschillende voor en/of 

hoofdgerechten. 

 

-OM MEE TE BEGINNEN- 

BROODPLANK met kruidenboter, tapenade en aoïlli  €6.75 

CALAMARI met knoflookmayonaise     €7.50 

RUNDERCARPACCIO       €10.75 

met Rucola, mosterd-truffelmayonaise, Parmezaanse kaas 

SCAMPI’S AJOLI uit de oven met olie en Parmezaanse kaas  €10.50 

GARNALENKROKET met toast en kruidenmayo  €10.25 

 

-SALADES- 

DWAZE HERDER        €14.75 

met spek en val d’ieu kaas (ook vegetarisch verkrijgbaar) 

BBQ kip met ui en champignons in bbq saus     €14.75 

VIS met zalmtartaar, tonijn, calamaris, ui en ei   €15.50 

VEGA met tofu gebakken in bbq saus     €14.75 



SUPPLEMENTEN 

Friteszak € 3.00 - Frietmandje € 2.25 – Mayo €0,50 Friet i.p.v. brood € 1.00  

Glutenvrij brood i.p.v. gewoon brood €2.00 

-PASTA’S EN PIZZA’S- 

PASTA BOLOGNESE klassieke tomatengehaktsaus   €13.00 

PASTA CARBONARA spek, ui en champignons in roomsaus  €13.25 

PASTA SCAMPI met verse groenten    €15,25 

  

PIZZA MARGARITA V      €8.00 

PIZZA HAWAII met ananas en ham     €9.50 

PIZZA FUNGHI met champignons en uien V   €9.50 

PIZZA TONIJN       €10,50 

PIZZA SALAMI OF HAM      €9.25 

PIZZA DWAZE HERDER     €12.25 

    met carpaccio en mosterd truffelmayo 

PIZZA TACO met gekruid gehakt, sla en knoflooksaus  €12.25 

PIZZA VEGETARISCH V      €10.00 

Wij hebben ook eventueel glutenvrije pizzabodems hiervoor wordt een meerprijs van €2,50 per 

stuk. 

WIST JE DAT: 

• wij de leukste feesten voor jullie kunnen organiseren zoals: communies, babyborrels, 

bruiloften, familiedagen, personeelsfeesten, verjaardagfeesten en bbq’s 

• er ook buffetten zijn vanaf 20 personen 

• wij ook koffietafels verzorgen 

• wij 365 dagen per jaar zijn geopend vanaf 10.00 uur 

• onze pizza’s ook afgehaald kunnen worden 

-BURGERS- 

BEEFBURGER “CLASSIC” met ketchup, mayo, uitjes en frites  €13.50 

CHEESEBURGER “CLASSIC”       €13.95 

BEEFBURGER “DWAAS”       €14,50 

met rode ui compote, BBQ saus sla en old Amsterdam 

 

-HOOFDGERECHTEN- 

SATÉ VAN VARKENSHAAS 3 stokjes met kroepoek en atjar  €14.75 



SATÉ VAN VARKENSHAAS 2 stokjes met kroepoek en atjar  €13,25 

KIPCORDON BLUE met groenten     €14.50 

BLACK ANGUS BIEFSTUK 180 op een bedje van groenten  €19.50 

 “Met klassieke pepersaus”  

SPARERIBS met BBQ-saus en salade      €16.75 

SCAMPI’ S met oosterse groenten en chilisaus    €15.75 

RUNDERRIBEYE 220 GRAM met paprikasaus en groenten   €22.50  

GADO GADO groenten met pindasaus en een gekookt ei  €14.50 

  

Al onze frites zijn glutenvrij en worden in een aparte pan gebakken, 

Dus niet bij de snacks, kroketten en frikandellen! 

 

 

 

 

 

VOOR DE 65 PLUSSERS ONDER ONS HEBBEN WIJ EEN SPECIAAL MENU MET 

KLEINERE PORTIES VOOR € 18.50 

tom kha kai 

of 

uiensoep 

**** 

biefstuk 150 gram met klassieke pepersaus 

of 

zalmfilet 

**** 

coupe advocaat 

of 

crème Brulée 

of 

Warme drank naar keuze 

 

 

 

WIST JE DAT: 



MAANDAG EN DINSDAG: ITALIAN PARTY DAYS;   

Alle pizza’s €9.00, alle pasta’s €11.00 (Ook om mee te nemen en af te halen) 

WOENSDAG: MAMADAG alle Maaltijdsalades €12.00 

DONDERDAG: ONBEPERKT SPARE-RIBS €16.75 

VRIJDAG: BURGERDAG alle burgers met sla en frites €12.00 

-LEKKERE ZOETIGHEDEN- 

Kinderijsje         €4.00 

Coupe Dwaze Herder      €6.75 

Stracciatella-, mokka- en vanille ijs met likeur  

Dame Blanche vanille ijs, slagroom en chocosaus   €6.50 

Coupe Caramel met hazelnootdip en slagroom   €6.75 

Coupe Advocaat       €6.75 

Mango sorbet met fruit en aardbeiensaus      €6.75 

Slagroomsoezen met vanille ijs en choco saus   €7.25 

 

PANNENKOEKEN 

Pannenkoek met stroop      €5.95 

Pannenkoek met appel       €6.95 

Pannenkoek met spek       €7.25 

Poffertjes        €4.95 

Glutenvrije poffertjes       €5,95 

 

Stuk verse vlaai van bakkerij Lemmens uit Gronsveld  €3.50  

 

Supplement Nutella, appel, kaas of spek     €1.00 

 

 

 

-TO SHARE- 

Bitterballen  

6 stuks         €3.50 

10 stuks         €5.80 

16 stuks         €9.00 

 



Ambachtelijke rundvleesbitterballen  

6 stuks         €4.25 

10 stuks         €7.00 

16 stuks         €10.75 

Kipnuggets 6 stuks       €4.00 

Sweet Chilli Chicken wings         €8.50  

Luxe Borrelgarnituur       €12.80 

(warme snacks met kaas, worst en Amsterdamse ui) 

Borrelgarnituur (alleen warme snacks)     €9.00 

Nacho’s Natuur met tomatensalsa V    €5.50 

Nacho’s gegratineerd met kaas V     €7.50 

Loempiaatjes met chilisaus V      €6.75 

Calamaris        €7.50 

Kaasstengels V        €7.50 

Borrelplank Mix     €13.75 

 

 

Het verhaal van De Dwaze Herder 

Er was eens een man die 3 zonen had. De oudste 2 waren aanzienlijk veel listiger en 

geniepiger dan de jongste. De jongste was ook vaak het mikpunt van spot. Toen z’n 

vader hem vroeg wat hij later wilde worden antwoordde hij; 

 ”ik zou graag herder willen worden”. Dus werd de jongen herder bij een boer aan de 

Slakweg in Gronsveld. Op een dag kwam er een oud vrouwtje naar hem toe en vroeg 

hem hoe hij hier als herder terecht was gekomen waarop de jongen antwoordde en 

zei; mijn broers vinden mij dom en mijn vader vind mij een dwaas met 2 linkerhanden. 

De boer en de boerin zijn heel goed voor mij en geven mij 3 keer per dag te eten zei hij 

tegen het vrouwtje. Het vrouwtje vraagt hem; 

 “Is er nog iets wat aan dit geluk ont breekt dan op dit moment?” , nou zegt de jongen 

ik zou graag een doedelzak willen. Dan krijg je die van mij en met een toverslag 

toverde het vrouwtje een doedelzak te voorschijn. Veel geluk ermee en ze verdween. 

De jongen ging de doedelzak natuurlijk meteen uitproberen. Hij blies en in een klap 

begonnen de schapen, de geiten, de paarden, de ezels, het varken en de konijnen in de 

weide te dansen. Vanaf toen speelde de jongen iedere dag op z’n doedelzak en danste 

de kudde iedere dag door de weide, het dansen deed de dieren goed, ze groeiden als 

kolen zagen er allemaal goed uit. Toen de rijke boer stierf schonk hij z’n kudde en 



boerderij aan de herder. Deze bleef iedere dag op z’n doedelzak spelen totdat hij er op 

een dag te oud voor werd, hij verkocht de boerderij en zei erbij ik heb nog een wens; 

zou U hier iets van willen maken waar jong en oud zich zou kunnen vermaken. 

Natuurlijk zei de manen zo gezegd zo gedaan beleef nu zelf het resultaat!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- GANGEN DINERMENU vanaf € 24,50 

** Voorgerechten** 

Broodplank met tomatentapenade, aiioli en kruidenboter V 

of 

Carpaccio van de ossenhaas (+0.75) 

Gegarneerd met mosterd-truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en rucola 

of 

Scampi’s Ajoli 



Gegarneerd met Parmezaanse kaas 

 

**Hoofdgerechten** 

Angus steak met pepersaus (+2.00) 

of 

Varkenssaté met 2 stokjes en salade 

of 

Zalmfilet (+1.00) 

met remoulade saus geserveerd en warme groenten 

 

**Desserts** 

Coupe dwaze herder 

of 

Traditionele Dame Blanche 

Of  

Aangeklede koffie of cappuccino 


