Voorgerechten:
Stokbrood kruidenboter, apart geserveerd
met olijven-tapenade
€ 4,95
Salade gebakken kipfile met cocktailsaus
€ 6,50
Gebakken champignons op toast
€ 6,95
Gegratineerd knoflookbrood met sla
€ 5,95
Rundercarpaccio
€ 10,75
Garnalen cocktail
€ 6,95

Soepen: Met stokbrood en kruidenboter
Tomaten crèmesoep met
pesto en room
Gegratineerde uiensoep
Soep van de week

€ 5,75
€ 6,45
€ 5,25

Maaltijdsalades:
Met stokbrood en kruidenboter
Salade rosbief mierikswortel
Salade gebakken scampi’s
met knoflookboter
Salade gebakken brie

Voor de kids:

Hoofdgerechten:

€ 10,75

Schnitzel met groente en saus *
€ 15,50
Varkenshaas met groente en saus *
€ 16,95
Saté van varkenshaas
€ 15,50
Spareribs met sla, rauwkost en sauzen
€ 16,95
Biefstuk van de haas met
groente en saus *
€ 17,95
Konijn (huisgemaakt) op Limburgse wijze
met rode kool en appelmoes
€ 15,95
Zuurvlees (oma’s recept) met salade
€ 13,95
Rundergoulash met salade
€ 13,95
Vis duo zalm / kabeljauwfilet met
groente en gekruide vissaus
Gebakken sliptong in roomboter
Gebakken scampi’s met knoflook,
tomaat en pasta
Viscombi zalmfilet, kabeljauwfilet,
victoriabaars en 3 scampi’s
met groente en vissaus

€ 17,75
€ 17,95
€ 17,95

€ 18,85

€ 11,75
€ 10,50

Vegetarische gerechten:
Gevulde courgette met groente en brie

€ 14,95

Vega mix, gevulde aubergine met groente
courgette, pannenkoekje, yoghurt saus en
gevulde bladerdeeg met spinazie,
feta en kleine sla
€ 16,95

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met
frietjes, aardappelkroketjes
en /of gebakken aardappelen
*Saus naar keuze:
peperroom, champignonroom,
stroganoff of zigeuner

6 Kipnuggets *
1 Frikandel *
1 Kroket *
1 Stokje saté met satésaus *
Spaghetti Bolognese

€
€
€
€
€

6,25
6,25
6,25
7,25
7,25

€
€
€
€

2,95
2,95
3,35
0,50

*Met frietjes, mayonaise en appelmoes

Extra keuze bij het hoofdgerecht:
Extra frietjes of kroketjes
Gebakken champignons
Supplement groente of sla, p.p.
Mayonaise / curry / ketchup /appelmoes

Nagerechten:
Dame blanche, vanille ijs met
chocolade saus en slagroom
Appel strudel met vanille ijs en slagroom
Vanille ijs met vers fruit
Kinderijs vanille ijs met discohagel en
slagroom
Kaasplankje met Limburgse appelstroop

€ 5,65
€ 6,45
€ 6,45
€ 3,60
€ 8,95

Geschikt voor vegetariërs

www.restaurantbergrust.nl

